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erilen Karar Manasızdır! 
Tıp Fakültesi Amerika Hükômetinin 
Kararına Karşı Teşebbüs Yapacak 

Dün hususi bir haber olarak 
kısaca yazdık : Amerikada Ncv
York Hükt\meti, diğer birçok Av· 
rupa Tıp faktiltelerile beraber 
bizim Tıp Fakilltesinin diploma· 
larım da kabul ctmemiy~ karar 
Vermiştir. Darülfünun muhitinde 
henüz resmen bilinmiyen bu karar, 
doktorlarunız tarafından asabiyet, 
hayret ve biraz da heyecanla 
karşılıtnmıştır. Kendilerile yeni· 
den temas ettiğimiz bazı bp pro
fesörleri, Türk Tıp Fakülteainin 
bbeynelmilel mevkii karşısında 

öyle bir kararı çok )üzumsuz 
Ve manasız bu)uyorlar. 

\ 

Tıp FakOltesı Reisi Tevfik 
Tıp FaküJtesi Reisi Doktor 

~========================================================= 

••• 

n 

Eğer dünyada ölüm cim asaydı biz, 
karı koca aç kalırdık ••. 

9 ncu Sayfada 

t 
Tevfik Recep Bey ıunları söyle· 
miştir: 

"- Nevyork hUkumeti tara
fından bizim FakWteden verilen 
diploaıaların taD1nmaması şeklin· 
de ittihaz olunan karara hayret 
ettim. Bu şekilde bir karar ver· 

( Devamı 6 ıncı uyaJda ) 

Bugün 

Sayfa 

lSTERLİNG 
İngiliz Lirası 
Niçin 
Düşüyor? 

• 

Bir hafta evvel Borsada 730· 
735 kuruş üıerinden muamele gö
r en İngiliz lirası evvelki gün 695 
kuruş üzerinden muamele. gör· 
mllştür. Bu hesaba göre Iogiliz 
lirası bir hafta zarfında 40 kuruş 
kaybetmiştir. 

lngilizlerin, İngiliz mallarını 
satmak ve daima müşteri bulmak 
için fngilizi düşürdükleri söylen· 
mektedir. 

Bizim devlet bankasının elin· 
deki ecnebi döviz franktır. Frank 
ise sabittir. Bu itibarla lngiliz 
lirasmın dUşmesinden Devlet Han· 
kası müteessir olmıyacakhr. İn· 
giliz lirasıı~ın bu. suretle ci.üş.me
einden lngıltere ıle muamele ya· 
pan ithalat tacirlerinin, istifade 
ettiği anlaşılmaktadır. 

oa lnglfterede Vaziyet 
Londra 26, (A. A.) - İngiliz 

liraaınm yeniden sukutu, halkı, 
hükumet erkanını şiddetle alaka
dar etmektedir. 

Bazı kimseler, bu ıukutta İn
giliz ihracatım teıbU edecek ma· 
blyette kuvvetli bir ikbudt alllb 
g&-mektedir. 

Diplomatlara Hükmeden Gizli Kuvvet 1 

Bekir Sami Bey Pariste 
Nasıl Atlabldı ? 

Casus Harbinin Gizli Kalmış Meraklı 
Ve Müthiş Bir Safhası 

Yazan: H. R. Berndorf 
-2-

DUnkU kısmın hulAsaaı : Parla oleHerJnden blrJne ••rarengl2 
bir lnglllz getmı,ıır. a., gllndenberl bir ı, yapmadan atYru,or. 
Dljer taraftan bir gazinoda de kadın erkek bir ecnebi grupu 
eaıenmekt&dlr. Bir adam bu grupu takip attlktan •onra otehle!<I 
lnglllze haklarında esrarengiz bir rapor veriyor. 

Parlate, vak'anın geçtlll Monmarterd• bir bar 
Maçbul adam Lotti oteline 

geldiği zaman gece epeyce ilor
lemiıti. Kapıcı, gelen adamın 
MiıterlRo bertı ile görUşmok iste
mesinden derin bir hayrete düıtü. 

Gelen adam, Mister Robertsle 
karşılaşır karş1laşmaz kısa ve 
sarih ct\mlelerle ıu malfımah 
verdi: 

" Verilen emirleri k1smen ya· 
pabildim. Meselenin neden ibaret 
olduğunu ana hatları ile öğren· 
dim. Fransızlar, Ankara HUkfı· 
metinin yardımı ile Şarkta geniş 
mikyasta bir harp çıkarmak fik· 
rindedirler. Daha etraflı ve gizli 
bir surette görüşülmek üzere 
Lehistaom Türkiye Sefiri M. 
Jodko bugünlerde Pariıe gelecek 

Te Türkiye ile Lehistan ve Franıa 
~asında bir ittifak aktedilecektlr. 
Bu nıllzakerelerin ilçllncll akt6rl 
Ankara Hükömetlnin mDmeuili 
olan Bekir Sami Beydir. Bu 
ittifakın hedefi, Yunanistandaki 
menfatlerimizdir. ltilAflano te
ferrUatma, Yukarı Silezya mese
lesinin bu işte oynadığı role 
gelince; bu hususta fazla malu· 
matım yoktur.,, 

- Bütün bunları nereden öğ· 
ren diniz? 

- Birkaç gUndenberi birta· 
kım adamlarm peşindeyim. Bun
lar. bütün Fransu: nezaretlerine 
gir;p çıkıyor ve gazetelerle te
masta bulunarak Lebistanın men-

( Deamı 12 inci sayfada ) 

Mazeret! 

.lıl-.ı. ,., · - ---------------- ' 

Ömrümde kimseye borç etmedim azmm, ilk defa olarak 
ıenden yirmi lira iıtiyeceğim. 

Pek iyi, ne yapacalmn 1 
Ekmekçi ile kaaptaa &teberi aldım, oalara -venceğiml •• 



2 ~avfa 
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Halkın Sesi 

Amerika Doktor
larımızı 'fanımıyor 

Amerikanın No' york Hükumeti bir
çol A-.·rupa Tıp F:ı.kiiltcleri arasın
da bizim fakültcniu do diploma.lıı

zmı tanımıyor. Bu hu u ta h 1-
kıınız diyor ki: 

Hikmet Bry (Ç:ıtladık:ıpı) 

- Nevyork Hükumetinin resmi 
imtihan mümeyyi.deri (37) ecnebi 
Tıp f akültesiain diplomalarını tanı
nınmıya karar vermiş. Diplomnlııra 

kabul edilmiyen müeueselerin b.aıın· 
da lıviçre, Fransa, İtalyaoua meıbur 
f akültcleri geliyor. Eter böyle olma
aaydı kararı ehemmiyetle icUkki 
etmek ve hatti te.ebbüae geçmek 
bile icabederdi. Herhalde bu karar 
liyakatten ziyade siyasi ve idari 
bazı müJibazalarJa alınmış olacaktır. 
Bununb beraber ehemmiyetle telak
ki edilmek icabedcr. 

"u&re Bey ( K ımkn.pı Sandııleı 
sokak) 

- Bidm ber teyimix noksan 
elabilir. Fakat Türk doktorları öte
denbcri beynclmifel bir şöhreti ha
izdirler. Sonra beş parmak müsavi 
değildir. 

Nevyork Hüldimeti doktorlar 
arasında bir imtihan açmıı olabilir. 
Türk Fakültesinden çıkan doktorun 
da bu imtihanda muvaffak olama· 
maaı lbtimali de babra l'elebilir. Fa
kat bir.im uil kıymetli doktorları
mız memleketimizde pekili iı ve 
kazanç bulabiJdilderi için ecaebi 
memJekeUere 2idenler hiç yoktur. 
Bir doktorun lmtiha.ada muvaffak 
Ol&mamanndan biitiia fakülte bak
landa fena bir karar nrmek doj"ru 
detildir. 

Ethem Bey ( l>i\"anyolu })Jyarıbe

kir kmıathaııesi) 

- Bizim Tıp müeaaeııe.i çok sat
lam eıaalarln ite baı1adığı için dok
torlarımız. çok liJakatlidir. doktor
larımıı. biJbasaa Almanyada çok tak
clir görürler. Daha 2eçen gün bir 
baytarımıı. Pariste madalya aldı. 
Söylediğiniz bu haberde mutJaka bir 
1anlışlık vnrdır. 

Murat l~ey ( Dit doktoru Sirkeci 

Sancaktar .. ok ak 3) 

- Bu habere pek inanmıyorum. 
Bütün dünyanın talebe gl>nderdiği 

Franaa ve lıviçre Fakülteleri her-

hAlde Amerika Fakültelerinden aşağı 
de2'ildir. Bu karar yalnız bizim Fa
ldilte hakkında verilmlt olaaydı çok 
eanım sıkılacaktı. 

* 
Şefik Bey ( M rret otelinde) 

Amerika Hükümeti bu karan bu
•uıi baı.ı düıüncclerle vermiı ola• 
eakhr. Belki de artık memleketinde 

ecat'bi doktor kuUaamıyacakbr. 

Bir CUrmu Meşhut 
Maruf sabıkalılardan Moruk 

Osman Beyoğlunda Sail apartmanı 

kapıcııı İbrahim atanın odasına 
sirerek öteberi çalarken cörmD 

meıhut halinde yakalanmııbr. 
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Dükkan Gibi Adam! 
Azılı 

Bir 

•• 
Bir Yankesicinin Uzerinde 

Yığın Eşya Bulundu 
Dftn Ga1atada çok garip bir cürmiimeşbut ya

pılmış, sabıl<alı yankesicilerden Kamil yakayı ele 
\•emıi~tir. Po is tDharri mcmur1arı Karaköyde do
laşırlarken sabikalı Kamilin te!aşfa tramvaydan at
byarak kaçmıya başladığını görmüşler ve arkasın
dan giderek Kamili yakalamışlardır. Kamil evveli 
vapura binmek istediğini, serbest bırnkılmasını 
söylemiştir. Fakat polis memurları azılı sabıkalının 

bu oyalayıcı sözlerine kulak vernıemişlcr ve yaka· 

lıyarak karakoia götfirmfişlerdir. Kimil Uzeri kara
kolda arandığı zaman, tıpkı bir tuhafiye dükklm 
gibi bir yıgın eş1a çıkmıştır. Bu eşya arumda 
bir para cnzdam, kösteğinden kopanlmış bir albn 
saat, bir gümüş tabaka, bir tespih, birkaç. tane 
ağıı'lık ve daha bazı şeyler vardır. Kiınil eneli 
bunların kendisine ait olduğunu söylemi" fakat 
sonra cürmünü itiraf etmiştir. Çalınan eşyalar aa
hipleri:ıe verilecektir. 

Bir Facia 
Meçhul Bir ihtiyar Tram .. 

vay Albnda Öldü 
- --

Evvelki gün Fatihte feci bir 
tramvay kazası olmuş, ( 70) yaş· 
larında bir ihtiyar tramvay altında 
kalmışbr. Kazayı müteakıp tram
vay derhal durduğu için ihtiyar 
ölmeden tekerldderin alhndan 
alınmış ve kendisini bilmez bir 
halde otomobille Gureba hasta
nesine nakledilmiştu. 

- ihtiyar hastaneye nakledilince 
alb saat kadar yaşamış ve sonra 
ölmll§ttir. 
, Hadise-Din herinden Oç gün 
ıe~ halde ihliyaruı hüviyeti 
anlaşılamamıştır. Ceset teşhir için 
morga nakledilmiıtir. 

Belediyetfe Tayinler 
Belediye Memurin Komisyonu 

dün öğleden evvel Belediye Reis 
Muavini Nuri Beyin riyasetinde 
içtima etmiştir. Bu içtimada 

münhal tah&ildarhklara imtihanda 
kazanan efendiler sıra ile tayin 
edil mişlcrdir. 

Fenni Ahır 
lstanbul Tarafında Bütün 
Ahırlar Yeni den Yapıldı 

Belediye ahırların fenni bir 
ıekle sokulmasma karar vermiş 
ve birçok iİoekçiler, ahırlarını 

belediyenin istediği tekle sok· 
muşlardır. 

Helediye Baytar Müdürlüğü 
bütün be-lediye şubelerine yaptığı 
bir tamimde şimdiye kadar ıslah 
edilen ahırlarla kapablan ahırların 
bir listesini istemiştir. lstanbul 
tarafanda yeni şekle sokulmamış 
hemen hiçbir ahır kalmamııtar. 
Yalnız KadıköyUnde şimdiye 
kadar (39) ahır yapılmıştır. Y eai 
ıekle konmamış ( 20 ) ahır daha 
vardır. Bunların da ikmaliae 
ça!aıılmaktadır. 

Tali in 
Garip Bir 
Tecellisi 
Tevkifhanenin Eski Baş
gardiyanı, Mahkumiy<:. tine 

Sebep Olan Adamla 
Yanyana 

Hayatın garip tecellileri vardır. 
Ne doğru söz. 

Epey zaman var ld Tevkifha
nenin Sabık Başgardiyanı Galip 
Bey, bir firar bidisesi münase
betile mahkemeye verilmişti. 
Dava safhaları iki seneden fazla 
sürdü. Nihayet Galip Bey üç ay 
hapse mahküm oldu, Temyiz 
mahkemesi bu eıezayı tasdik etti 
ve hüküm infaz edilmek üzere 
Galip Bey umumi bapısbaneye 
•evle edildi. 

Fakat garip bir tesadüf neti
cesi olarak Galip Bey, mahkfı. 
miyetine sebep olan firari mah
kum ile ayni koğU§tadır. Bu 
firarinin adı Arap Osmandır. 
Vaktile birkaç arkadaşile beraber 
tevkifhane abtesthancsinin par
makhklanm keserek pencereden 
aşağı atlamışlar. EvvelA iki kişi 
kaçmış, sıra Arap Osmana ge· 
lince nöbetçi jandarma görmüş 
bu suretle tutulmuş. Kaçmıya 
muvaffak olanlardan Haydar 
ismindeki ağır cezalı mahkum, 
bir müddet sonra ı.abıta tarafın
dan yakalanırken verilen emre 
itaat etmediği için öldürülmüştür. 
Diğer firari 24 senelik Çatalcalı 
bir mahkümdu, o da tutuldu, 
şimdi Çanakkaleye gönderilmiştir. 

Arap Osmanın ayakları sa
katlanmıştır. Sıhhi vaziyeti dola
yısile yakında affedilmesi mulıte
meldir. Galip Beyin mes'uJiyetini 
mucip olan nokta. parmaklıkların 
kesilmesinde kullanılan testerenin 

tevkifhaneye sokulabilmiş olmasıdır. 
Galip Bey Baş gardiyan sıfatile 
bundan dolayı mes'ul addedilmiı
tir. Bu testereyi, o xamanki tah
kikat, Arap Osmanın kız kar
deıinin getirdiiini tespit elnüfli. 

Eski Evrak 
Tarihi Vesikaların Tasnif 

Edilmesine Başlanıldı 

Geçen sene paçavra fiatine 
BuJgaristana sahlan eski tarihi 
evrakın bir taraftan iadesine 
çalışılırken bir taraftan da Maarif 
Vekaletinin verdiği tahsisatla 
Ayasofya camünde Papas odala
rındaki eski evrakın tasnifine 
başlanmıştı. Yağmur ve toz altın
da çürümiye terk edilen bu ev
raktan bir kıımı geçen sene (80) 
sandığa konmuş ve tahsisat bittiği 
için de iş yarıda bırakılmıştı. 
Baş"ekilct. bu işe fevkallde 
ehemmiyet verdiği için telaar {10) 
bin lirahk bir tahsisat vermiş 
ve yarıda kalaa evrakın tekrar 
tasnifine baş'lanmıtbr. Bu evrak 
tasnif edildikt~n sonra arşiv haline 
konacak olan Sultan Ahmet 
medresesine naldedilecektir. Bul
garistandan iade edilen vesikalar 
da bu medreseye nakledilmit ve 
mühürleri bozulmadan bırakılmış· 
tır. Maarif Vekileti bu evrakın da 
gözden geçirilmesini müzeler 
idareııine bildirmiştir. 

Müşteri•er 

Alman Tacirleri Mühim 
Miktarda Tohum Alacak 

Berlin Ticaret Mümessilliği 
Harici Ofisine müracaat ederek 
birçok Alman firmalarının Tür-

kiyeden kitre, kuşyemi. dan, 
ketentohumu, fındık. haşhaı ve 

bunlara benzer tohumlar almak 
istediğini bildirmiştir. Ofis TOr-

kiyede bu maddeler llıerine 
muamele yapan ihracat b&cirleri-

nin isimlerini Af manyaya bildire
cektir, 

Almanlar Ttırk firmaJari.le 
doğrudan doiruya temasa seçe
ceklerdir. 

Günün Tarihi 

Kanlı Bir Cinayet' 
Muhakemesi 

Ağustosun 26 mcı gOnQ Tnhta 
lede bir cinayet oJmuft henüz on b 
dakika evvel memleketinden İsta 
bula ge:miş olan emanetçi otulları 
dao Mehmet Ali efendi, Safranbol 
siaitçi Emin tarafından bıçakla 
yerüaden vurularak Te 11rUağ ı ke 
lerek ö) :Jüriilmilştür. 

Ağır Ceza Mahkemesinde bu t 
yam diklcat dannın rüyetine başlt 
nılmııtır. Davacı mevkünde makt1i' 
lln oğlu Ati efendi bulunmuştu~ 
Katil cürmünü inkir etmemiŞy fakJ 
fÖyle tevil etmiştir. 

- Ben kahvenin önünden geçf 
yordum. Mehmet Ati efendi beni kd 
lumdan yakaladı, öldürecek sandı 
ne yaptığımı bilmiyorum. 

Davacı mevkiinde bulunan A• 
efendinin istidası okunduğu zaına 
o" bin lira tazminat i.atediği anlaştl 
ını1t fakat Ali efendi: 

" - Hayır efendim, bu yanlışlık• 
la yazılmıştır. Tazminat iatmiyorum 
Kana kan istiyorum. Bu adam ba• 
bama parasını çalmak ve intikanı 
alma\: için öldürmüştür. ,, Dcmiştirı 
Mahkeme şahit celbi için başka gü.ı 
ne bırakılmıştır. 

Turizm isleri 
' Bükrcş 26 - Romanya otomobil 

klubü reisi bulunan Kıral Hnuctlerl 
Balkan Turiz.m federasyonu reiıİ 
Retit Saffet Beye bir telgraf çelcerek 
federuyonu himayesi altına aldığınt 
bildirmişlerdir. 

Halk Evinin Balosu 
lıtanbul Halk Evi Reislifinden: 
Cumhuriyet Bayramı münuebe• 

tiyle 29 Birinci Teırin cumarteıi ıO. 
•i akıamı Halk Evi aalonlannda v_,. 
rlleeek baloya Halk EYinin bütün, 
izaaı davetli olduğundan davetİJ• 
almak Uxcre hergün aaat ondan ak• 
ıam on aekize keda.r Halk Evinin 
idare memurluğuna müracaat edile
bileeeA-i ilan olunur. 

Cumhuriyet Bayrami 
Aakeri Müze İdaresi bu aene 29 

tetrinievvel Cümhuriyet bayramın• 
clalta ıenit bir surette iştirak etmiy• 
karar vermiftir. Mü:ze İdaresi bayralll 
alayına tam takımla bir mehter mu• 
sik ... iJe ittiral< edecektir. 

Çamlıcaya Elektrik 
Elektrik Şirketi Üsküdarda 

Bağlarbaşından Kısıklıya kadar 
elektrik hattı uzatmıya başla• 
mlfbr. Bir aya kadar Kısıklı 
tarafları da elektriğe kavuşaca l-:tı r. 

Biz De 
Çalışalım 

İhracat Ofisine gelen m~luınat• 
göre, Mıaırhlar Avrupada pam ul 
aabfı için hararetli bir faaliyet ıar• 
fetmektedir. Bu makaatla Tiryeste .,. 
ve Cinevede iki depo açılmı,tır. 

Mı•ır pamukları bu depolara getiri• 
lecek, buradan Merkeai Anupay• 
Atllacaktır. ispanyaya da pamuk 
aabp için teıebbüs1er 7apdmııtar• 

A.waturyahlarla Macarlar hazi~ 

·1..,..oeu Yerm• auretile llasarlıl"'rdan 
pama •lra&k İ•lemelttedirler. &ta 
Yuiyet bizi .. alikaclv etmektediw• 

Son Postanın Resimli Hikige si : 1 .... Pazar Ola Hasan Beg Di_qor /(i: J 

1 - Şu güzeller bize iltifat 
eder mi acaba Hasu Bey? 

2 - Bakı11 
:Uplamyer, 

insanın ılbine 3 - Bir tebeuUmO iosaaı 
ya ediyor, 

ih- ı 4 - Dünyaya ıaadeti ancak l !5: Hasan Bey -- Suı birader,su,_ 
biJle sia.U. bahfedebilir. i,&tealer ff lH.d Wtkaç apart• m•Rt 

.t•••'-H HltiW sa ..... cekler L. 
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Hergün 
Gönderilen Eserler 
50 gi 

Geçti 

·------------------- * Serlevhayı görüp le, TUrk 
deruokrasiai hakkında yazılacak 
eıer için açılacak müsabakaya 
fÖnderilen eserlerin miktarmdan 
bahsediyoruz saomaymız. 

Hayli', biliyoruz ki bu müsa
bakaya bq sene içinde beı eser 
bile verilmemit ve Yadedilen 
mlikafab nihayet Tarih Encümeni 
tarafından yaıılan bir eser ka
zanmı~ır. 

Bu mll1abakanın mlbpet ne· 
tice verememcı~ bizce inkılabın 
idcolojisiDin iyice tespit edilme
miı olmuandan 'H mllnevverler 
taraf andan bu ideolojinin tama
•ile kananmıf bulunmamaaından 
ileri gelmlttir. Eter böyle olmasa 
o Yakit memlekette bu Heri 
razacak kabiliyette kimse bulun
madığına btıkmctmek 1Azımıelir 
k~ bu daha feci olurdu. 

* Bu mllauebotle, İtalya Ba.ş-
•eki:ioin açtığı bir ml\saba!cada1& 
Ye bu mDıabakaya gönderilen 
••erlerden bahsetmek istiyoruz. 

Muıolini, F qizmin onuncu 
yıldönilmtball teı'it h~uırıığı ile 
meıguldlr. Bu Yeıile ile de 
Fatiıme kartı yap.tan tenkit ve 
hlcumlara son bir cevap vermiye 
çalışmaktadır. 

Faıiıme atfedilen kusurlardan 

1blri de, ltalyanın eskiye niapet• 
le ile ilim ve fen sahasında. :r.ayıf
ladığı, mDnevver ve mütefekkir 
smıfıa azaldığıdır. Bu, gerek 
ltalyada, ıerek bariçto umumi 
bir kanaat bilinde hakimdir. 

MU80linl bu kanaatin yanlıt
lığıoı meydana çıkarmak ve 
ltalyadaki ilim ve fen terakkisini 
misallerile göıtermi§ clmak için, 
bllyük bir mOsabaka açmıf ve 25 
bliylik mllkifat ihda1 etmittir. 
Bu müsabakamn mevıuu, F aılzm· 
den evvelki ltalya ile Faşist ltulya 

arasında ilim ve fen sahasındaki 
fark ve Faşist ltalyade ilim ve 
fennin inkiıafıdır. 

Bu mllsabakaya kaç cıer gel· 
miştir bili1or musunuz? Yedi 
yiize yakın, bu eserler atomdan 
ahlaka kadar fen ve ilmin hemen 
her sahaıma temas etmektedir. 
Faıizmin onuncu yıldönlimil mil
llasebetile bu eserlere müklfatlar 
verilecek •• bUtUn dUnyaya, ltal· 
raU&o ilim ve fen sahasındaki 
kudret n kuvveti ıösterilecektir. 

ll-
ln1a11 bu iki neticeyi muka· 

fese edince teeuürden kendiıini 
alamıyor. 

Belediye işleri 
BelecliJealn 933 bOtçesioe ıe· 

hir yollannın ıenit mikyasta 
tamir edilmeıi için dolırun tahsi· 
1at koaulmuttur. 

2240 Lira! 
Sanayi Ye Maadin Bankasına 

alt bulunan F esbane Fabrikası 
Şirketi hesaplarında 2240 lirahk 
bir açık bulunduğu haber ahn
lllış, tahkikata başlanmıştır. 

Soğukkanlı 
Bir Hırsız 

Hamburg 26 - Gayet iılek 
bir cadde de meçhul bir ıalus 
bir cevahirci dUkkAnmm camını 
ta,ıa kırarak 18.000 mark kıyme-
tinde tahmin olunan bir iki mU
cevher qardıktan sonra bir mo
toaiklete binerek kaçmııtır. 

Son Postanın Resimli Makalesi a Hazimsizlik a 

l - Midemlı: bozuldutu, lıazim
ıizlik ba1ladıj'1 zaman dftnyayı rö-

2 Baıı:an dimat da haıimıial te 
ağrar. O •akit ayni netice ile kar
fılatırız. Kendimize itimıdıını:u kay
heder, 4ünyaya bedbin bir naz.arla 
balurııı: 

3 - İnsan ıaideaine olduğıı ka
dar, dimata da ıtina etmok, onun da 
ıuilıazıne uğ'ra•asına meydan Yer· 
1ne:-aek ıerektir. 

rü;ıımüı tıeğisir Der hal bedbin 
ot urur: ·n orhlıtı kara ııörmiye 
lıta1larız. 

6JJ __________ ._ll!ll:l!Di::z.:ıms ~::TsRW • s• ,. ,._.-.:. 
ı "A:. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
............................................................................... • 

Türkiye- Iran· Dostluğu 
Ticaret Münasebetlerinin-inkişafı İçin 

Bir Mukavele Tanzim Edilecek 
Ankara, 27 ( Husum) - lran Hariciye Nazın 

Flirugi Hz. dtin akpm l•tanbuldan hareket ede11 
ekspreıle bu aab•h tehrimiae ıelmif\lr. F6ruri 
Hı. iıtaıiyonda Hariciye Vekili Teriik Rlftij Beyle 
hariciyemiz erkAnı ve lran kolonisi tarafındaa 
istasiyonda kartılanmııtır. 

Polis ve aıker müfrez:cJer1 sel•m resmini ifa 

etmiflerclir. flnlsi Hz. nbbulan bcyanabnda, 
lraala dost Tlrkiye anımatla ticaretin inkifafı 
İçİll ticari bir moka.ele yapmak zarureti oldupnu 
~- IODra: 

•bd memleket içia pek mfthim olan hudut 
.... ıe•inde mllke•mel bir teJdlcle anlaımıı balo
D11JOl"DZ. Aradaki bitaraflık Ye ademi tecam mi
aala tecdit edilecektir" delltİftİr. 

"-

Oçüncü 
Dün 

Balkan Konferansı 
Akşam Dağıldı 

-Bllkrcf, 27 (Hususi) - Üç6ncl Balkan Konfe • 
ransa dUn c.kşam ııııaa yirmide faaliyetine nihayet 

vermiıtir. Konferans kapanırken ııraslle umumi kltip 
M. Pella, Ruşen Eşref Bey, Yugoslavya namına M. 
Yuvanoviç nutuklar söylemişler, silrekli alkışlar 
Mraıınd.: Balkan Konferanıının cihan sulbüne biz· 
metinden bahsetmişlerdir. 

ziyafet vermiş. diier heyetler de ziy•f ett• hazır 
bulunmuılarcLr. 

Romanya Karala cuma glbtil konferanaa iştirak 
eden heyetleri kabul edecektiJ'. Konferaııa namına 
Gazi Hz. ne ve Başvekilimiz lımet Paşaya tazimat 
telgrafları çekilmittir. 

Dördüncü Balkan konferansı Belgratta toplana• 
caktır. Bükreı Türk sefareti heyetimiz şerefine bir 

Papa Anastasyu Bulgar heyetinin konferansa 
i~tirak etmemesi hakkancla cevap mahiyetinde 
uzun bir beyanatta bulunmuştur. 

Bereket 
Faydalı Yağmurlar 
Yağmıya B~şladı 

Muğla 26 - ( A. A. ) 
Geceden beri şehrimize f aydah 
yağmurlar yağmaktadır. Çiftçi 
yağmura çok muhtaç idi. Kurak
hktan nadaa iti yapılamıyordu. 

Kırtebir, 'ı6 (A. A.) - Bu 
Abab faydah yağmurlar yağmıya 
bqlamııbr. Uzun zamandanberi 
allren kur•khk bitmit çiftçiler ... 
vinmiştir. 

Lindbergin 
Oğlunu 
Kaçıran Adam 

SeTille, 26 - ( A. A. ) 
Zabıt• Lindberı'in oj'Junu kaçır
ma •ak'asına kar1şan Jean Saul 
iım inde bir tahaı tevkif etmittir. 

izciler Ankarada 
Ankara 27 { Hususi j - Yapı· 

lacak bDyOk ıeçit resmine İJtirak 
eto.ek Uzere lstanbuldan bu sabah 
650 izci gelmitlir. 

Gazi Hze 

Genç Kız1 
Kim Aldatmış 

lz111ir, Z1 ( Huıuıi ) - Kızını 
fabitelii• teşYik ettiti iddiuile 
tevkif olunan eaki ıeyhlertlen 
Hftsn8 Baba tahliye olunmuıtur. 
Kızm Cavide isminde bir umwn
haneci tarafından kandırılarak 
bikrinin bir Yahudi tarafından 
izale edildiii ileri ıllrülmektedir. 

Kızıl Hastalığı 
Şehrimiz l 'kmekteplerinde tek 

tük kıul vak'alarına tesadüf edit
mi-?tir. 

İSTER İNAN, İSTER 

Me V enizelos 
Yunan Başvekili istifa Mı 

Edecek? 
Atina 26 - Resmi mehafilde 

deveran eden kuvvetli haberlere 
nazaran M. Venizelos kabinesi 
bir iki güne kadar istifa edecek 
ve yerine yine Cümburiyetçi olan 
M. Kanfandariı bir kabine teşkil 
edecektir. 

Me Musolini 
Siyasi Mücrimleri 
Affedecek 

Mila•o, 26 fA.A.) - M. Mu
•olİtli harada irat etmit oldutu 
bir nutukta, yakında ıiyaal m6c
rimler hakkmda umumi bir af 
ilAa edileceiini aöylemiıtir. 

istikraz Mukavelasl 
Ankara 27 (Hususi) - Heyeti 

Vekile diin toplanmıJ, ltaı,adaa 
yapalacak kredi ve istikraı mu
kaYeleei projesioi ~etkik etmiftir. 

İNANMA! 
OOnkU gaıetelerde çıkan bir makale okuJuk ı 
"Bolşnik aüppeleri yeni türedi. Bunlar bir Yeni• 

çeri ataaı kabalatı ile aaJonlara ıririyorlar ve lkinei 
harfi a gibi •Öylİyerek, yikaek aeıle bir "marhab:ı., 
tli7orlar ve mavi .ö ... lelr.U ltçilel'in tavurlarını taklide 

çalıtarak liübalilitin her türlüailnü n:ubab &Örüyor
lar. Salonda halı ların ftıtüne bir tükürmedikleri 
kalıyor. Elebatıla rı aruand:ı yakalıkaız. boyunbaj'sıa 
lulh ıöğüıleri açık, t•pka u eller ukada ~ezen· 
ler var. • 

iSTER iNAN, iSTER INAN.MA! 

Sözün Kısası 

ih tiras 
Ve 
Kanaat ,_ ______ , ______ __ 

N. S. 
Bir d ostum vardır. En büyuk 

emeli, ba,:nı sokaca k ufacık bir 
evciğe sahip olmaktı . Felek onun 
bu küçük arzusunu ondan esir
gemedi. Bir glln i stediğinden 
ilA bir eve sahip oldu. Bu eme
line eren dcatuma bir gl1o tesa
düf ettim. YOzünde emellerine 
erişmit insanların mllsterib neı'e
sini aradım. Bulamadım. Hatta 
bana yaslı g<iründ6, ıikiyet etti: 

- Ah dedi, yarını belli ol
mı yan şu dünyada bir k6şede 
üç kuruş toplu param, bir ba
cakta dikili körpe bir fidanım bi
le yok. Ş6yle, üç beş bin Jiracdı 
kadar dünyalık toplıyabilip te 
uğfam bir yere yabrabilaem dert, 
tau kapımı çalmıyacak bir claluaL 

T Ali onu bu İlteğindea de 
mahrum bırakmadı. o.c:1an •oma 
ODU yine gördüm. Yine hayabn
dan memnun dejildi. 

- Ah, diyordu, bir dDkkln
ak ıalaibi olumL Dtıkkl•a ela 
aahip old&L 

- Eh diyordu. bir k....,_ 
flyle bir enik daha Ç.1kabiliı'
•• yliaDm gillecek. 

Bir köıeye bir evcik le çaka
bi&di, batta bir aparhmaa yap
brdı. 

Fakat yilaUade bili pyeleri
ne eritememif İnAnlann tfklyetU 
kırgan karanhğl daitlmamlfb. O 
ha,.tta daha nelere Hhip olana 
doyacaktı, bilmiyorum. istedi, 
istedikleri oldu. Fakat o her i .. 
tedikleri oldukça istiyecek yeni 
feyler buluyordu. 

Bir zat bir yerde oturmUf, 
içiyormUJ. Tanımadığı bir adam 
ıclmiş, karşısıoa çökmllt- Beriki 
buna ikramda kusur etmemff. 
Ona da bir kadeh içki ıamarla· 
mış, ağzına sigaraımı da vermeyi 
ihmal etmemiı ve sormUf: 
-Ağa, ıen kimsin, nesin, ha· 

kalam? 
Öteki bu su•le bir ıualle 

mukabelede bulunmuı: 
- Sen kim!ıin, sen nesin 

bakayım? 
- Ben bir muharririmL 
- Talih yüzüne gnlerse sonra 

ne olursun? 
- Yazılarım tutulur, şöhre

tim artar, kazancım fazlalaşır! 
- Daha sonraf.. 
- Daha sonra daha fazla 

tutulur, yazılanmı kitap halinde 
neırederim. Çok aatılır, çok ka· 
zanınm. 

- F arıet ki Allah una baht· 
ların en parlajtn• Yerdi, Ye 
.. yOrft ya kulum. dedi" o zaman, 
y&kselsen yükıelıen nihayet ne 
olabilinio? 

- Amma tuhaf adamsın ya
hu; olacatım yok ya, nihayet 
ol8a olu makalelerim, romanla· 
nm, b&tüa yaıılarım, pek faıla 
rajbet g6rGr, birçok liaaalara 
teretlme oluaur, filimlere çekilir, 
İ811lİmi duymayan, &almde lalr
metl• takdirle eiilmiyen kimee 
kalmaz, terefi•, namı• dünyanaa 
b.. kıt' aıını tutar, •İlyonlua 
ıalaip oluru .. 

- Sonra? •• 
- Somaaa war mı artık yalML. 

Ondan eoara ••Wç., olurum! 
- Ha, deı•İf. ifte be. • 

''b" . ıç., ..... 
Söda k&aUI! Böyle inaa.&ara 

bayatta her um.uı rastlarız. Bu 
barekti meziyet sananlar, kanaat• 
klrlıtın mi.kinlik olduiunu 
M>ylerler. 

Amerika 
Ve Türkiye 

Son zamanlarda Amerika ga
zeteleri Türkiye ve bilhassa Gaa 
Hz. hakkında ne.,.iyat yapmakta
dır. Meıhur Amerikan muharrirle
rinden Mi.ter Lanye eon yazdait 
bir makalede " Mustafa Kemal 
dlioyada yapyaa de•let ada ... 
&arama ea b8y0jlldk. • clcmell,. 
tedir. 
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Hangi Sanayiin 
llin·ıayesi 

lazımdzr? 
Son seneler zarfmda husule 

gelmiş olan um•Jmi buhran, dev .. 
lelleri aç kkapı siyasetini terk 
eltirmiye ve koyu bir surette hi
maye tedbirleri almağa mecbur 
etti. Hatta Liberalizmin vatam 
olan lngiltere bile himaye uıulUne 
rllcu ederek gümrük setleri vaz ... 
etmiye başlam&ştır. Türkiyemi:ı: de 
bu umumi vaziyet kar:ıısında hiç· 
bir tedbire mUracaat etmiyerek 
umum dünya piyasalarına bir bo· 
oaltma mahalli olamazdı. Zaten 
asırlarca müddet takip olunan 
fena siyaset dahildeki sanayii 
barice karşı himaye edememiş ve 
öldUrmUştU. Son senelerde bat· 
lamış olan istihsal ıahasındaki 
yeni harekat ise daha henils kAfl 
derecede kuvvetlenmemit oldu
ğundan Avrupanm asırlarca evvel 
başlamış ve kökleşmiş istihıalAtı 
karşısında desteklenmeden mu .. 
kavemet edebilecek bir vaziyette 
değildi; bunun içindir ki hilkftmet 
himaye tedbirlerine müracaat etti. 
Bir kısım erbabı istihsalin ikide 
birde gazetelerde klfi derecede 
himaye edilmediklerinden bahisle 
feryat etmekle oldukları görülU· 
yor. Acaba negibi sahalarda ve 
nedereceye kadar himaye tedbir· 
leri alınmalıdır, meselesinin bu 
husustan dolayı tetkiki lazımdır. 

Himaye taraftarlarmın tezle
rinde çok doğru taraflar olduğu 
gibi hatah cihetleri de yok değil
dir. Filhakika himaye lazımdır, 
fakat bu sahada ifrata varma
mak ta icap eder. Zira himaye
nin faideleri olduğu kadar suiis
timal edildiği halde mazarratları da 
vardır. En bUyük mahzur, himaye 
tedbirleri neticesinde azalan it
halAtın ihracata da tesir etmesi 
ve onu tenkis etmesinde görtılilr. 

Liberalizmin: Kambiyo açığı· 
nan otomatikman kendiliğinden 
kapanacağı hakkındaki tezlerine 
fazla ehemmiyel vermemekle be
raber " mal malla ödenir, para 
bir vasıtadır,, düsturunu gözden 
uzak tc.tmamak lazımd&r. Muva
r.ene · aleyhlerine olan devletler 
açığı malla ödeyemedilderinden 

memlekette bulunan alho istoku ile 
öderler. Osmanh devletinin vazı· 
yetl buna çok güzel misaldir. 

ihracatın azalmasının en bu ... 
yllk tesiri btiyUk sanayi Uzerinde 
görülür. Çünkü küçük sanayii 
himaye için alınan tedbirlerden 
dolayı ithalatın ve binnetice ibra· 
catıo azalması ilzerine bUyUk 
.anayi erbabı eskisi gibi ellerin
deki istoku harice kolayca sevke· 
demez ve bu himaye tedbiri bl1-
yllk aanayiin hayatile ödenmiş olur. 

Bu, hususta nazara çarpan bir 
tnUşkül de ııe gibi sahalarda hi· 
maye tedbiri almak lazımgeldi· 
ğioin tayini meselesindedir. Me-
1ell mevaddı iptidaiyeyi himaye 
etmek istiyorsunuz. Fakat mevad
dı iptidaiyenin kat'i surette tes
pit ve tayini mUmkün değildir. 
Bir san'at için mevaddı iptidai· 
yeden olan bir şey diğer hir 
aan'at için mevaddl mamulelıt. . 
a&}'ılabilir. Netekim pamuk ipliği 
•e kösele böyledir. Himayecilere 
yapılan hücumların en mühimle· 
rinden birisi de himayenin sana-
yii terakkiden alıkoymasıdır. Şu 
halde himaye tedbirleri alırken 
memlekette yaşamak istidadı 
olmıyan sanayii himaye ederek 
balkın Uzerinde tufeylt olarak 
yaıamasına imkan vermemek 
icap eder. Bu sahada hareket 
ederken feryatlar yükselebilir, bir
kısım erbabı sanayi himaye edil-
mediklerinden bahisle, biz Tiirk 
değilmiyiz? Diye haykı racl:tır. 
Fakat onlara verilecek cevap 
ıudur: Hiç şüphe yok ki 
ıiz de Türksiinüz, fakat bir 
zümrenin sırf menfaati zatiyesi 
için menfaati içtimaiye heder 
edilemez. - Eyup Sabri 

- - --
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Erciyaşın Cümudiyeleri Ara-1 Na~:.~,1~~':.u:i~1~7Y.ğurl 
d N 1 G • • d •• ~ bayramları yirmi sene evveline 

sın a e er or um r ~:~:tm~:::okBu:;~:rd~a:::~;:~i 

Maruf Alman Profesörü, Dikkate 
Şayan Şeyler Anlahyor 

Erclya,ın karlı tepelerinden iki menzar• 
İzmir ( Husu ... 

a1 ) - Hannover 
l.>arülfilnunu Pro
fesörlerinden Dr. 
Barç, geçen gün 

Erciş dağmın 3916 
metre yüksekli .. 
ğindeki tepesine 
kadar çıkmış, je
olojik, morfolojik 
ve c<.'ğrafl tetki· 
kat yaparak dUn 
lzmire gelmiştir. 
Coğrafya ıaha
ıında beynelmi-
lel bir Alim olarak Erclya,m ,ımal mıntakası 
tanınan Dr. Barç, Erciyaşın yük· ı · 
sek ıirvelerinde ıimdiye kadar 
biiinmiyen bazı • abii hAdiselerle 
karşılaşmış; bun!cırı çok kıymetli 
fotoğraf ve notlarla tespit etmi,'.ir. 

Profesör Barç tetkikatına ıs·-

tanbuldan başlıyaı·ak Ankara, 
Alişar, Yozgat, Boğazköy, Kay
ıeri, Niğde, Adana, Sıvaa, Anıas
ya, Samsun, lnebolu, Bursa, Ba4 

lıkesir, Edrt>•nit, Bergama, Ayva• 
lık ve lzımre kadar derinleştir· 
miştir. Dr. Barça bu tetkik seya· 
hati esnasında Danyal Bahaeddin 
Bey isminde, Mlinih Darülfünunu 
coğrafya akademisi talebesinen 
bir Türk genci refakat etmiştir. 
Dr. Barç, bu kıymetli tetkik se
yahati etrafındaki notlarmdan bir 
kısmını yalm:ı ( Son Posta ) da 
dercedilmek üzere bana vermiştir. 
Memleketimizin en uıak köşele

rindeki hayat, yaşay&f tarzmı 
Dr. Barçın ifadesine atfen bu 
notlardan aynen alıyorum : 

- Erciyaş dağı coğrafi, jeo ... 
loji noktai nazarmdpn senelerce 
tetkike değer kıymette geniş bir 
mevzudur. İki sene evvel ben ilk 
tetkikatıma Erciyaş dağına gide
rek başlamıştım. Tetkikatımız es· 
nasında yaptığımız en güç yürüyüş 
Erciyaş dağı üzerinde oldu. 39J6 
metre irtifaındaki bu volkanik 
dağm üzerinde çadırda gecelemek 
mecburiyeti haJ>ıl oldu. Mevsim 
sonu oJması dolayısile dağda kar 
nisbeten azdı. Erciyaşm şimal 
kısmında 700 metre uzuniuğunda 
bir cümudiye vardır. Bir raman 
bu cümudiyenin tepeden 2000 
metre aşağı.sıua kadar uzandığı 
söylenmektedir. Dağın tepesinde 
1000 metre derinliğinde, 1500 
metre genişliğinde muazzam bir 
çuku ra tcsadi!f etlik. Bu çukura 
Kayseri halkı Miişker ismini veri· 
yorlar. Eski zamanlarda Ercişin ta· 
mamen ormanlarla örtülü olduğu 
anlaşılmaktadır. Bugün Erciyaşta 
yine hrman mıntakası mevcut 
olsaydı, birçok sellere mani olnr
du. Erciyaşa tırmanırken 2 ) 
metre irtifaa kadar içecek su 
bulduk. İki bin metreden sonra 
ıuıuzluk baş ıösterdi. Akşam 

tün Anadolu hakkında mühim· 
t~tklkat yapan Profesör Barç 

ve tercUmana Bahaaddln B. 

güneşin balmasile beraber ani 
bir soğuk geldi. Şehirde hararet 
25 iken bumda ancak 7 derece idi. 
3400 M•tre lrtlfamda Sinekler 

;J400 metre yüksckHğinde 
bizim bildiğimiz ı;ineklere rast ... 
geldilc. Bu çok şayanı hayret bir 
hadisedir. 3400 metre irtifada 
yaşıyan bu hayvancıkların ne ile 
taayyüf ettiği; soğuka karşı nasıl 
mukavemet ettiğj uzun tetkiklere 
değer. Bundan anlaşılıyor ki; 
ıinekler pislik mahsulü değilmiş, 
bunun başka sebepleri de varmış. 
dağın zirvelerinde kartallara ve 
Doohlen denilen bir nevi kuşa 
te&adlif ettik. 

Türk KöylUsU Çok Mutavazı 
Sahilden uzaklaştıkça, Ana· 

dolunun içlerine doğru giltikçe 
hayat şekli büsbütiln değişiyor. 
İç Anadolu köylüsü kadar dün
yanın hiçbir köylüsü mutavazı ve 
misafirperver olamaz. Avrupa 
medeniyetinin nUfuz edebildiği 
sahil şehirl~rinde misafirperverlik 
nisbeten azdır. 

Anadolu köylüsü okadar sa
mimi ve mutavazı ki, insan bu 
bUyük insanların önlinde ne ya· 
pacağını, nasıl mukabele edece
ğini şaşırıyor. 

UrkUp KöylUlerl Mahrutlıtr 
içinde Y•t:uyor 

(Ürküp) Un arkasında şimdi 
Avcılar köyU ismi verilen tirin 
bir köye gittik. Bu köy sakinreri 
mahrut denilen tabii taştan bina ... 

lar içerisinde yaşa· 
maktadirlar. Bu 
köyiln sakinleri 
kadın ve erkek 
dünyanın gti:zel
lik itibarile en 

; ~ glizel insanlarıdır. 
. , Köy kadınla· 
.ll' rının içinden ya .. 
·· ~< nan güzel gözleri 

dimdik baıı vo 
gürel endamı in
sanda çok iyi bir 
tesir yapıyor. 

Köy kızları 

şehirliler gibi saç. 
larını kesmiyor. Boyuna göre 60 
santimden 100 santime kadar 
uzayan saçları ince örglllerle ay· 
rılıyor. Erkekler geniş omuzlu, 
uzun boylu ve sağlamdır. Ben bu 
köy sakinlerindeki güzelliği köyün 
sağlam havasına ve laş binalar 
içerisindeki sakin ve üzüntüsüz 
yaşayışa hami -:ttim. 

Bu köyde ağır hastalı ldarın 
ismi anılmaz. Başı ağrıyan bir 
adama tesadüf etmek imkan ha
ricindedir. Halkın vasati yaşayışı 
70, azamisi yüzU aşkındır. En 
mühimmi burada en ufak bir 
cerh hadisesi ve hırsızlık bile ol ... 
madığı hakkına bana verilen 
teminattır. 

lneboluda Kaöm Ve Erke 
Pazarı Vardır 

İneboluyu geziyordum. Burada 
bir kadın pazarı, bir de erkek 
pazarı vardır. Kadm pazarında 
yalnız kadınlar mal satar ve ka ... 
dmlar satın alır ... Erkek pazarında 
da alıcı satıcı yalnız erkektir. 

Kadm pazarı hakikaten ente-
resan bir yer .. insan orada bütUn 
güniinü geçirse hiç canı ııkıhnı ... 
yacak. Satıcı kadınlar okadar 
pratik ve_ enejik ki .. 

lf 
Amasya Ve Buraa En GUzel 

Manzarah Şehirl•rdlr 
Gezdiğim şehirler içerisinde 

mamara itibarile en fazla hoşu· 
ma giden Amasyadır. lstanbul ve 
Bursa da gUzelHk itibarile misilsiz
dir. iç Anadolu dünyanın en ucuz 
yerleri.. Kayseride beynin adedi 
20 para.. Amasyada üzümün 
okkası 40 para.. Bir bek:lr 
adam hu şehirlerde ayda 10 lirsı 
ile geçinebiliyor. Kayseri halkı 
çok uyanık ve faal.. Burada se
nede 60,000 sığır kesiliyor. 

A<laHa ticaret noktai nazarm
d :m çok kıymetli. 

lf. 
Yaptığım tetkik scyahatından 

çok memnun olarak memleketi
me avdet ediyorum. Türkiyenin 
hiçbir yerinde en ufak bir 
müşkülata tesadUf etmedim. Bu· 
nLl kompliman olarak telAkkı et· 

Tiirkınen köyleri bu bayramları 
hAIA yapmaktadırlar. Bu bayram 
koyunların kuzulamıya ba,ladığı 
mevsimde yapılır, sllrli sahipleri 
bu mevsimin kırkıncı günll bütlln 
koyunların fliltile yoğurt yaparlar. 
Kuzulu pilAvh çeşitli yemekler 
hazırlarlar ve köyüne nekadar 
gelin, kız, delikanla varsa hepsini 
davet ederler. Gençler en gUzel 
elbiselerini giyerler, cirit oynarlar, 
ıilAh atarlar.. Sofrada yemeğe 
yoğurtla başlanılır. Herkes bol 
bol yoğurt yedikten ıonra Eı&ra 
diker yemeklere gelir. Fazla geleJJ 
yoğurtlar, koyunu olmıyan köylere 
lenger lenger dağıtılır. Bundan 
sonra davetliler davullar, zurna• 
larla bilyük bir alay halinde köyi 
dolaıırlar.'O gUn köy net•e içinde 
çalkanır. 

Düzcede 
Et Fiatlerinin Pahalılığının 

Sebebi Nedir? 
DUzce, (Hususi) - Burada et 

flatleri pahalıdır. Bunun başlıca 
1ebebi belediyenin yeni yaptırdı· 
iı mezbahanın daha iyi idare 
edilmemesidir. Mezbahanın suyıt 
yoktur. Mezbaha kasabaya uzak 
mesafededir ve et nakliyatı yine 
belediye tarafından bir öküz ara• 
bası ile yapılmaktadır. Öküz ara .. 
bası çarşıya geç geldiği için 
kasaplar ellerini ayrıca para ve .. 
rerek başka vesaitle nakletmek .. 
tedirler. Mezbahada koyun ba· 
ıına elli, sığır başına 110 kurut 
resim alınmaktadır. 

Kasabı, suyu, nakliyui kestf .. 
rene ait olan bu mezbahanın 
resmi çok fazl~ görillmektedir. 
Belediye zephiye resmini indirdi· 
ği veyahut bu noksanları ikmal 
ettiği takdirde et fiatleri ucu:t• 
lıyacaktır. 

Tütün 
-

lzmirde Piyasa 80 Kuruı 
Üzerinden Açıldı 

hroir 26 ( Hususi ) - TiltUn 
piyasası Geri kumpanyası tara• 
fından ve seksen kurut üzerinden 
açılmışhr. TUtüo mUstahsillerl 
bu sene piyasanın 150 kur'uştan 
açllacağım tahmin ediyorlardı. 
Bu vaziyet kendilerini müteessir 
etmiş, fakat yarrm saat sonra 
piyasa 90 kuruşa çıkm&ş, ilk 
partide ( 600) bin okka tüttiD 
satılmıştır. 

Antepte 
Çiftçi Yağmur Bekliyor 

Gaziantep ( Hususi) - Vila· 
yetimiz dahilinde hAlA sonbahar 
yağmuriarının yağmamasl çif çil eri 
korkulmaktadır. Kuraklık bir haf· 
ta devam etliği takdirde gelecek 
sene mahsul kıt olacaktır. 

c; 

Kilis Refikimiz 
" Kilis ,, te çıkan Kilis refiki· 

miz on bir yaşına basmıştır. 

Tebrik ederiz. 

memenızı rica ederim. Maarif 
Vekaletinden ~ıld•:_--ım tavsiyelerle 
gittiğim yerlerde va1 :~erden tu· 
tunuz da köy muhtarlarına kcıdar 
herk~s bana uhir olmuştur. Ken· 
dilerino teıekkür ederhrı., 

A Adı•n• 
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Siyaset Alemi 

ita/yan 
'F,.ansız 
A1iinakaşaları 

l 

t'r · b d an11a ile Italyanın arasını açan 
,; •eler, insana endişe veren bir 
} ratle lıergün biribirini tak ip cdi
t._or. Unıurr.i harpte, Fransız Filo 
"ttın•ndanlarından Amiral Doktorun 
~I •r~ lıatıralan,. iımile neşrettiği 
te~ lutap, acı bir dil milnakaıaaının 
t, tar açılınuına sebep oldu. Bu ki
ani\ ••kcr ve denizci hayatının gü nii 
~ nune geçen hadiselerini puça r ~ 
•t \'e fazla bir • lsile insicamı t:ı 
, nıeden akıct\lrmiye çalıımıt lı 
~0•••dır. Hatıraların bir noktasında ı 

Yle <:Üınlelcr var: 

11 
"İtalyanlar dayak yediler. Yunan-

111 ar, bu h&dlleden son derece mem-
:; ıörünilyorlar. Onların f ikrioe t e Epire ycrlcımek istiyen İtalyan

t ~h yeri lzonzo cephesi olmak ge
~ Ur. 1 akat ~ metre yilkıekllk-
1." •tatı bir yerde ve dat tepeJe
:d•n baıka mahallerde harp cde
~Yc~ekleri için dib arazide tavıana 

1. lltayorlarlar. O derece kaçıı kabi-
'htleri fa-ıla.,. 

) Slaınpa •auteainde Alfrcdo Sin
.0,.•tti imzaaile bu hatıralara acı ve 
:~cletn cevap veriliyor. Muharrir 

baHa di1or ki: 
" Hiçbir ciOtmau jcneral ve ami

•tlı, askerlerimizin harpteki feragat 
•• lc.abramanbtını inkar etruiye 
;6'et etmcdl!er. Çünkü onları karıı· 
•randa ıörmOtlcrdi. Fakat bu derece 
'-lıirli hakaret aavurmak için inaa
~ın ancak Franaız olması liı:ımgelir. 
lr u, böyledir: Her kurtulan daima 
lıl 'lrtaranın yüzOnc tüküregelmltlir. 
••nıafib bilmek liıımdır ki, uluv
~ ~•nabın da bir haddi vardtr ve 
la h•dde artık varılmıthr. Vatanırıa 
"1tk hiçbir ltalyan bu hakareti 
lllttrnı1acaktar. Asla.,. 
. ... 
le .Görülüyor) kl en basit hadi .. -
~·~ ~oturduju ilham ve fikirler, 
lılc: •lr.ı millet areaında anlatamamııız
lt "ullel•rl thdaa ediyor. Fikirlerin 
a.ı" derece bir tarafh diltündi1j-ii, 
._:ıerio bu kıadar kuvntle heyecan
lı....LdıtJ bir aırada, alk6net •• mu· 
,,bete uaıl itimat edilebilir ? 

4ti/letler 
Cem.iyeli 
1'e Almanya 

:5iırl'} ya 

I Cenevre 26 - Sabık Millett"- Cemiyeti Umumi KAtibi Sir 
~ rılt Drumond, Alman Baıvekili 
~· ~apen ile Milletler Cemiyeti 
f lıbı Umumiliği me1eleıi etrabd• görllfml\ıttır. Sir Erik 
~ 'Ut11ond'un buaün Almanyadan 
t ~•ya ıelınesine intizar etmek
e~· r. Umumi kltipliklerin ilga 
At llcceji ıöylendiği bu sıralarda 
1 tll•nyanan Lehistan ve Yugos
~'tY• ıibl Cenevreyc dimi bir 

tct•lıhaı ıöndermeyi dütiindft· 
~zannedilmektedir. 

lEFR 

SON POSTA 

• manya Ve iktatörlıi 
Yüksek Mahkeme Verdiği Bir Kararla 

Hükômeti Haksız Çıkardı 
herlin, 26 Geçenlerde 

Almanya tarafından Prusyada 
fevkalAde idare reJımı tatbik 
edilmesi ve Prusya hükümeti er
klnmın <ızledilıneıi meselesini 
tetkik eden Laypzig yüksek mah
kemesi bu huımstaki kararını 

vermiştir. Bu karara göre Alman 
hilkümeti icabında diktatörlük 
ilin edebilir. Fakat bu devletin 
bükümetini azledemez. 

Alman hükumetinin bu karar
la uğradığı muvaffakıyetsizlik İn· 
tibabatta bilkfımet aleyhinde te
celli edecoktir. Berliner Tagcblat 
gazetesi, "Fon Papen hükumeti 
siyaseten davayı kaybetmiştir., 

demektedir. 
Laypzig yüksek mahkemesi

nin verdiği bu kararla dikkate 
ıayan bir vaziyet hasıl olmuıtur. 

20 Tem muz tarihli emirname 
ile azledilmiş olan Prusya Başve
kili M. Bran karar yüzünden te
vellüt edecek neticeleri tetkik 
etmek üzere eski Pruıya nazırla
rını bugün saat 10 da içtimaa 
davet etmiştir. 

Hukuken Prusyada iki hUku· 
met vardtr. Leypzig kararı muci
bince Alman komiseri Prusyada 
meşru suretle icrai salahiyeti ve 
zabıtayı elinde bulundurmaktadır. 
Ayni karar mucibince Brian bükü. 
meti, Prusy~yı imparatorluk mec
lisi, Diyet ve Rayştag huı.urunda 

temail eylemektedir. 

Büyük bir ihtilifa ıebcbiyet 

verebilecek mahiyette olan bu 
vaziyetin devam edemiyeceği mu
bakkakhr. Teşrinisani intibaba
babndan ıonra ayni zamanda 
hem Alman komiserliğine hem de 
Bra~n hükumetine uibayet verecek 
Parlamenter bir hDkümet teıkili 

maksadilc nazırlarla merkeı fır
kasının müzakereye giriımelerioe 
intiur olunabilir. 

Bedin 26 - Hükumet taraf
tar gautelcr, yl\kıek mahkeme 

kararanın, zaten luarışık olan va
ziyeti hal değil daha ziyade 
kanştırdığmı yazmaktadırlar. BU
tün muhalif gazeteler, bu l<ara
rın 20 Temmuzda alanım tedbir
lerin muvakkat olduiunu göıtcr
diğini yazmaktadarlar. 

Prusya kabirıesi bu sabah 
M. Rravrun riyaaetinde toplana
rak Jraıiyeti tetkik etmittir. 

Allah Yoyo Oynuyor 
1 •t lı ur l' r:rn ı z k.uikatıı r11tı A lıttl l"a i He> yu kardald karikatlı rfi yapnıııtır. 

]Hlnya ıııt itlııt hlr buhran ve harp tehlikes ı içinde calkalaoıyor, ki mae buna 
çar~ bulamıyor. ~eı~a!"a göre .... lJ .ı z~eti Allah dhnya ile «voyo > oynamaktadır. 

'ı oyo uıcrıka d~ ıcaı .. cdıltnı l.ıır oyuncaktır. Avrupa ve t ebrimizde çok 
rıti;'bet gorl tı. Ktiçıık. b ıyuk , gen ı:. ıhtı)ac herkct1 JOYO oynamaktadırlar. - . 

Sterling Neden Düşüyor? 
Amele Fırkası Reisi, 

Bunun Sebebini 
Başvekil den 
Sordu 

Londra 26 - Amele Fırkası 
Reiıi M. Makston, 1nj(iliz ihraca
tının •e lngiliz lirasının dllıme-
ainc karşı hükümetin ne gibi 
tedbirler aldığını aormuttur. 
Ba,vekil M. Mak Donald, ahval 
ve imkina göre bir ucuz para 
ıiyaseti takip edeceğini ıöyle
miftir. M. Mak Donald, lngiliz 
lirasmın bir senedenberi en dil
•i.ik vaziyetle bulunduğunu, iş
sizlerin her umandan daha çok 
olduğunu, bu hallerin de hiç
bir zaman hlikümetin muvaff akı
yeti olarak sayılamıyağmı söylc
mittir. M. Mak Donald'de, mu
vakkat hadiselere nazaran hü-

zam an ıeyretmiye olur-
dum. Bu biribirine biti,ik garip 
figarleri daima ıı•rip bir hiıle 
tetkik ederdim. 

1 

küm var?1enin doğru olmadıiını, 
bOldhuetm faaliyeti olmasa itlerin 

daha berbat gideceğini aöyJemiıtir. 

== TAKViM == 
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Me•hu• Rua Edibi Mak•lm aorklntn hay•• ...,...,. 
Birçok evliyaların ha} a ~larmı 

biliyorum. meseli: Mukaddes 
ıehit kadın Varvararun, Pantelej
monun, Kirikı ve Ulituın ve 
diğerlerinin.. Bilbaua Alekıeyin 
çok acıklı kaderi bana çok derin 
tesir yapmlfh. Bilyük annem çok 
defa bana onun bayatını tasvir 
eden ilihiyi okurdu. 

basılmış bir klğıdı iyi okumak 
için kiçlik pencereye yaklatırken 
takvimden biıkaç tabaka aldım 
merdi•eoden •taiıya, mutfaia 
doiru fırladım. Ninemin dikit 
kutusundan makası aldım. 0-
ca;ın Detline çıkarak orada 
eYliyalaran kafalarını keımiye 
başladım. Fakat bir ııra böylece 
kesmittim ki onlara karşı bu ka
dar barbarca hareket ettijimden 
dolayı acıdım, yalnız murabbala
rm çizgilerinden kesmiye devam 
ettim. 

• ıa ıa ouun k uçan d _ ı~gın ) uz· .ı ı, 

tıı agnıık kll'mızı saçları-
tii Yarı karanlıkta öohde gö· 

Yoru111 B . . d · una ıç1111 en k- .. n 
Yoru B opuru-
l>ir lb. unun hıncını çıkaracak 

'ey bulamamaklığıma da k _ 
lıyorutn.. ı 

İki ·· al guo sonra onda" intikam 
ı.·rnalc fıraabnı buldum. Yukarıya ;,:tey almak için çtkmııtım. Onu 

da, bir bavulua önünde yere 

:r~ut gördnm. Karma karıoık 
ıürli kliJtlar arasında birtey 

Tllrkçeye Çerire11: 

a r •Y .... 1 • • • - • · • · ıı •• ı . ,. . . ~ .e 
ooun ac:vğili (Evliyalar takYiıni) 
duruyordu. Bu takvim 12 ayı 161-
termek üzere l 'l kalın, bltyük 
sabifadan mürekkepti. Her ubifa 
da o aym günleri kadar murab-

balara ayrılmı,ta. Ve her murab
baın içinde o günde ölmü' 
olan evliyanın resmi bulunuyor· 

du. BOyük babam bu takvinıe 
çok kıyınet verirdi. Herhangi bir 
meseleden dolayı takdirini cel
hedersem ancak bu takvimi o 

Böyle yüzlerce evliyanın re
simlerini biı arada görOnce her 
devirde de ıehitler geldiğinden 
hasıl olma gizli bir memnuniyet 
duyardım. Ve timdi buna rağmen 
bu takvimi mahvetmiye karar 

vermiştim. Büyük babam mavi 
renkli, üstüne birtakım armalar 

Ancak ikinci ıırayı kesmiş
tim, büylik babam göründü ve • 
haykırdı: 

- Mukaddes takvimi alasın 

diye sana kim müsaade etti?. 
Kesilen parçalan ıobanıo üs

tünde ıördn. Alduu oynatm11 

S.yfa 5 

r 

Gönül işleri 

S evgilimi 
Nasıl 
Tecrübe Ettim? 

Zeki bir genç kız, gönlünQ 
çalan bir erkeği as ıl bir cürmü 
meşhut halinde yakalıyor. Bu 
meraklı hikayeyi M. M. B. Rü
muzile mektup gönderen genç 
kızın ağzından dinleyin: 

" Hayatımda ilk sevdiğim 

gençtir. Beni çılıgnca sevdiğini 

söyler, benden de ayni suretle 
mukabele isterdi. Ben de onu, 
onun beni sevdiğinden fatla sev
dim. Bu yüzden başıma gelmedik 
felaket kalmadı. Atk göıümU 

kör etti. Ailem, tanıdıklarım ara
sında itibarımı kıracak hare
ketler yaphm. Bug&n de ayni 
şiddetle seviyorum. Fakat onun 
bütün bu muhabbetlerinde ya
lancılık yaplığma kani oldum. 
Bundan dolayı muztaribim. 

.. Bakanız ne oldu. Bir gün 
sevgilime bir bqka kız ağzandall 
bir mektup yazdım •e bir rande
vu verdim. Mektubu alanca aevio
di ve randevu günllnG aabıraızhk
la bekledi. O gün randevu yerine 
ondan evvel gittim •e saklandım. 
Vaktinde geldi ve iki saat orada 
dola~tı durdu. Onu ne azap için
de seyrettitimi tahmin edemezsi
niz. Kimsenin gelmediğini görlln .. 
ce çekildi gitti. 

..Kendiıine bir ~y ıöyleme
dim. Fakat tecrlibeme devaaı 

etmek istedim. Yiae o kıs 

aiıından ikinci bir mektup yaz
dım. Ant bir rabateuı:lık do. 
layı aile o gön randevuya 
gidemediiimi ıöyliyerek öıiir 
diledim. Kendjsine postrestant 
bir de adres verdim ve cevap 
istedim. 

iki ıGn sonra bir cevap ıeldL 
Heyecanla mektubu açtnn. Ne 
16nem beienirainiz. Bana yaı:dıtı 
ilk mektubun ayni deiil mi? ljrea· 
dim ve ürktüm. Mektubu aldım 
kendisini buldum. Y apbtım tec• 
rlibeyi anlattım. Renkten renı• 
girdi. Ve bu oyunu yapmama 
tafh. Fakat iıte okadar. 

.. Bütün bu hakikatlere ratmen 
fel•ket orada ki, bili •eviyorum, 
hatta belki de fazluile seviyorum. 
Ne yapayım pprdım_ 

Kızım, daha ,imdiden biuinde 
bu kadar gayri samimi olan bir 
ıence batlanalabilir mi? Artık 
onu ıörme, bayat.ada bir defa 
aldandıimı kabul et ve e~iae 
d6n. lnsan bir defa sevmeı.. 
Daha nekadar Hver ve her 
seviıinde bunun ıon olduğunu 
zannedersin. 

HANl\1fEYZıt 

;;;;:::::m 

gibi . onları tutuyor, g-6züne yak-
laştırıyor, tekrar fırlabyor, tekrar 
eline alıyordu. Yüzll bozuldu, 

çenesindeki sakalı titremiye bat .. 
lada. Nefesi okadar pddetle çdn
yordu ki resimler elinden yere 
uçuyorlardı. 

Nihayet: " Ne yapbn? " diye 
haykırdı ve beni ayaklarımdan 

kendine doiru çekti. Havada bir 
takla attım. Fak at ninem beni 

kolları ile yakaladı. Büyük ba
bam delirmiş gibi beni •e ninemi 

yumruklıyor, dişlerini gıcırda
tıyordu: 

- Onu geberteceğim 1 

Annem mutfaktan göriladG. 
Kendimi takrar ocağan yanındaki 
köşede buldum. 1 



1 Dünya Hiidiseleri ı
~ i-

Amerikada 
• 
işsiz 
Orduları 4 • 

Nevyorktan yazılıyor : Amerl· \ 
kada işsizliğin doğurduğu buh· 
ran gUn geçtikçe tesirini arttırı· 

yor. Geçenlerde, bUkümetten ala· 
caklarını istemek üzere hükümet 
merkezi üzerine ylirüyen ve asker 
kuvvelile dağıtılan muhariplerden 
sonra, şimdi, Vaşington Uzerine 
dört grup dertli kafilesinin daha 
hareket etmek Uzere olduğu bil· 
diriliyor. Bunlar: 

1 - Alacaklı eski muharipler 
2 - işsizler. 
3 - Fiat dUşOklOğünden do-

layı mallarına satmıyarak bir nevi 
..-ev ilin eden çiftçiler. 

4 - Vaziyetin kuıııkhğından 
lıtifade etmek istiyen komünist· 
Jerdir. . 

Mançuride Dağa Kaldırılanlar 
Tokyodan yazılıyor: Mançuri 

eşkiyası tarafından Mukden cin· 
nnda dağa kaldırılan lngiliz Mis 
Pavley ile arkadaşı Kargramın 
haydutlar tarafından iadelerine ait 
olmak il.zere yapılan mllzakereler 
iyi bir ıafhaya girmiştir. Haydut• 
lara verilecek paranın tesviyesine 
ait esaslar kararlaşhrıldıktan 
sonra her iki İngiliz de serbest 
bırakılmışlardır. Esirler, hayatla
rını, bilhassa Mis Pavleyin zeka
sına borçludurlar. Japon asker-
leri tarafından sıkı bir takibe 
uğrıyan haydutlar, bir ara oka· 
c' ar sıkışmışlardır ki nihayet ka
çıp kurtulabilmek için ellerindeki 
esirleri öldürmiye karar vermiş
lerdir. 

Haydutların bu fena niyetini 
hisseden Mis Pavley bir parça 
bildiği Çincenin yardımı ile bun
Jarm maneviyatını bozmuş, bu 
suretle fena tasavurlarından vaz· 
geçirmiye muvaffak olmuştur. 

Umumiyetle Çinlilerin öldük· 
ten sonra rubun başka bir kahba 
intikal edeceğine kani olduklarını 
bilen Mia Pavley, kendilerini 61-
dürdtilderi takdirde, haydutların 
kaplumbağa kalıbına girecek
lerini aöylemiş, bu iddiasını 
manevi bazı hesaplarla haydut-
lara iapat etmit ve bu suretle 
kendisini ve arkadaşını bekliyen 
müthiş akıbetten kurtulmuştur. 
Mis Pavley, bu muvaffakiyetini, 
ailesine yazdığı lngilizce bir 
mektupta anlatmışbr. 

Huverin Dostunu Kaçırdılar 
Vaşingtondan bildiriliyor: Bun

ddn bir müddet evvel Reisicüm· 
hur M. Huverin yakm dostlann
dan Miralay Reymon Robinı 
esrarengiz bir surette ortadan 
kayboldu. Miralay bir cumartesi 
günü yokolmuştu. Halbuki ayni 

hafta aalı günü Reilicümhur ile mü
lıim bir mülakatta bulunacaktı. O 
gün, M. Huver dostunu boş yere 
bir hayli bekledikten ıonra arat• 
tırdı. Fakat izine tesadüf edile· 
medi. Bundan da, Miralay Robin
ain içki kaçakçıları tarafından 
kaçınldığı şfiphesi hasıl oldu. 
Ogün bugOn yapılan arattırmalar 
eaulı bir netice vermemiı ise de 
zabıtanın kanaati, bu h&disenio 
de meşhur şaki Al Kapone 
'te arkadaşlarmm bir tertibi ol· 
duğu merkezindedir. Al Kapone 
elycvm bir cinayet meselesinden 
dolayı on bir seneye mahkumdur. 
ve hapisanededir. Son zamanda 
davasının tekrar edilmesi için 
hükumete müracaat etmiştir. Fa
kat hükumet bu müracaatı nazarı 

dikkate almıya lilzum RÖrmemiştir. 
Al Kapone, hem bu davasının 
t ekrar görulmesi. hem de davası 
görülürken kefaletle serbest bu-a
kılciasım lemin etmek için bu 
y"'ni hadiseyi te rtip etmiştir. 
Anı ·rikan :abıt~sımn fikri budur. 

SON POSTA 
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Amerika · intihabatı Biraz 
• 

Da Bir iftira Yarışıdır 

Verilen 
Karar 
Manasızdır 

Bu Münasebetle Milyonlar Sarf eden 
Fırkalar, Şimdi Parasız Kaldılar 

.. 
Bu resim, Me,hur Amerlkalt HöratUn gazetesi olan Nevyork Amerikanda ne,redllml,tlr. Rozveltl 

lfaret ederek ona rey verdlklerl takd:rde çiftçilerin • '" adete kavuşacaklarını nan ediyor 

Amerikan Reisicümhur inti- ı 
babı, bu seçmede biribirile mil· 
cadele eden fırkaların sarfetmiye 
mecbur oldukları paralar dolayt
sile müthiş bir israf ve aefabet 
vesilesi olur. Amerikada, belli
baılı iki fırka vardır: CUmhuri
yotçilu, Demokratlar. 

Cümhuriyetçiler, rakiplerine 
nazaran çok zengindirler. Çünki 
arkalarında bUyllk mali müesse· 
aeler YO aisr sanayi vardır. Onun 
içindir ki, Reisicfimhur intihaba
tında demokratların sarfiyatı, 
mihim bir miktın bulmakla 
beraber, hiçbir zaman Cümhuri-
yetçi fırkanın derece.ine çıka
mamıştır. 

Amerikan ıiyaal fırkalarının 
Reiaicümhur aeç.mcsi münasebetile 
büyük para ıarfiyahna başlama
ları meşhur Linkoln'ün intihap 
edildiği 1860 senesinde başlar. 
O zaman, Cilmhuriyetçi fırka, 
propaganda itleri için IOO bin 
dolar sarfctmiıtir. Bu miktar, 
her dört senede bir tekrar edilen 
müteakıp intihaplarda mütema
diyen artmıştır. Nitekim 1920 de. 
Reisictimhur Harding'in intihabını 
temin için mensup olduiu fırka 
tamam ( 3, 160,000 ) dolar tahaia 
etmiştir. Fakat alttanalta ya· 
pılan dedikodular llzerioc \'e 
Ayan Mecliıinia tahkikat yapıl
masını emretme.ile defterler 
gözden geçirilmit ve bu raka•n 
yanllf olduğu, o sene Ctlmburi
yetçi fırkanın tam ( 6,000,000 ) 
dolar sarfettiği tahakkuk etmiştir. 

Fakat Amerikanın bu aene 
geçirdiği buhran, her iki fırk•yı 
da daha taaarrufklr bir surette 
hareket etmiye mecbur tuttuğun
dan Huver·Rozvelt mllcadelesinde 
Cümhuriyetçi fırkanın 1,5 milyon, 
Demokrat partisinin de bundan 
biraz eksik para sarfedebilecekleri 
anlaşılmıştır. Bu hal, bilhassa 
-demokratların işine gelmektedir. 
Çünkü bu fırka fakirdir ve nam
zetleri Rozvelt, mücadelenin daha 
tesirli bir surette yapılabilmesi 

için azanın fırkaya ola aidat 
borçlarını bir an evvel ödemele-

rine dair bir beyanname neşret• 
miye mecbur kalmaşbr. 

Eakat Huverin z.amanında 
Amerikanın geçirdiği buhran halk 
üzerinde çok fona tesir yaptığı 
için, bu defaki intihapta, müca
dele işlerine tahsis edilen para 
ne oluraa olsun, demo~uat fırka· 
nm zaferi kaıanacağt zannı kuv· 
vetlidir. 

Bu kanaati, Roıvelt bile açıkça 
söylemekten çekinmemiş, Ame
rika halkının bir, iki aya kadar 
Cümhuriyetçi fırkaya, ihtiyaç gös
terdiği dersi vereceğini beyan 
elmiftir. 

Maamafih para meselesinin 
bu gibi intihaplarda Amerika 
gibi müthif bir serbesti içinde 
yaşıyan bir memlekette mühim 
bir Amil olduğunu da unutmamak 
lAzımdır. Fırka büroları, bu pa
ralan, halk Uzerinde sözü geçen 
kimselere dağıtmak, ziyafetler 
tertip etmek, bin türlü propagan
da yapmak için kullanır ve çok 
fayda görürler. Maamafih halktan 
rey toplamak için para dağıtıl-
masını kanun tiddetle meneder. 
Bunun farkına vanlaaaıuası mak· 
aadile, fırka defterleri, bu ıarii
yalt, umumi olarak kaydederler 
ve hükumet hesap soracak oluı• 
ancak o zaman müfredat T:rirler. 
Fakat her iki fırka da bu kanun 
harici yoldan ytır6düğll ıçm, 
Amerika !yanının bu gibi busu .. 

...........•........................ -....................... . 
Amerika da 
İntihabat 
Mücadelesi 

NeTyork 26 - Demoluatlarıa 
Reiıicümbur namzedi M. Roz• 
velt'in fırkaaı, pek yliksek olan 
gümrük tarifelerine hUcum et-
mektedir. Rondt demiştir ki : 

MemleketimiJ.io kapılara A'Y-
rupalı mU.,terilerimi:ıe karşı ka
panmış ve 40 ecnebi hükümett 
mukabele bilmisil olmak üzere 
ithalitımı:ıa karşı manialar koy
muşlardır. 

larda tabkikat yapılmasını 

retmeıi nadirdir. 
lf. 

em· 

lntibabat müoasebetile nam
zetler hakkında ortaya ablan 
şayia, çok defa uydurulan iftira
ların da netice iizerinde büyük 
tesirleri görülür. Mesela meş

hur Reisicümhur A<lams inti .. 
hap edildiği zaman, Demok· 
rat fırka bu adaman son derece 
ahlAksız olduğunu işaa etmiı idi, 
sabık reisicümhurlardan jefferso
nun AHaba inanmaz bir adam 
olduğu, Grafildin karısına döY
düğü, maruf Rozveltin sarhor
luğu, geçmiş intihaplarda mfthim 
bir silah olarak kullamlmıfbr. 
Roz.veltin sarhoşluğunu bir gazete 
yazdığı için mü~eveffa Reisicum
hur, bu gaute aleyhinde dava 
açmış ve ilk defa, bir intihabat 
iftirası münasebetile bir adamın· 

mahkum olduğu görülmliştür. 
Reisicumhur Jakson da, Ameri· 
kada pek revaçta olan bu intihap 
iftiralarına kurban olmuştur. 
Jaluon dul bir kadınla evlen
mişti. Bu kadının ilk kocası 
fena bir adamdı. Kadrn. onun 
için kocasmdan ayrılmışh. Fakat 
Jalıı:sonla evlerımelerinden bir 
müddet ıoora talik muameleaiDİll 
eksik yapıldığı anlaJıldı. Bu mua
mele düzeltildi. Fakat Amerika 
gibi mutaasıp bir memlekette 
bu hAdise, hoş kaçmıyan bir 
tesir yaptı. Jakson bilahare 
siyasi hayata atıldı, uğraıb, 

didindi Ye 37 ıene ıonra reisi· 
cumhurluğa namzetliğini koydu. 
Siyasi hasımları, onu çürütmek 
iç.in yarım asra yakın bir %aman 
evvel geçmit olan bu eYleome 
ve talik hAdisesini ileri sürdlller. 
Madam Jakson yaşlanmış ve kal-
binden hasta idi, geçmit zamanın 
bu ehemmiyetsiz hldiseıinin 

böyle bir çamur gibi kocasile 
kendisinin yüderine fırlablmasına 
tahammllt edemedi, öldil, fakat 
Mister Jakson da intihap edildi. 
Ne çare ki karısile beraber dahil 
olmak istediği Beyax sarayda bir 
dul erkek ömrü ıeçirdi. 

( Baş tarafı 1 inci al fada ) 

mek doğruıu çok manasız 
şeydir. Bugün btitftn dUnya d 
rülfünunları arasında muad 
kaidesi cereyan etmektedir. 
zim Avrupaya ve Amerika 
giden talebelerimiz muvaffak 
muşlardır. Şimdiye kadar ccn 
memleketlerde talebelerimizd 
doktorlarımızdan kat'iyyen şik 
yet edilmemiştir. 

Bu karar bize henüz resın 

bildirilmedi. Fakat bildirild 
takdirde icap eden teşcbbüd 
derhal yapılacaktır. Bununla 
raber Nevyork Hliknmetinln bö 
bir karar verebileceğine inant 
mıyorum. Şunu da söyliyeyim ki 
Tftrk, F ranıız, ÇekosloTakya t 
fakültelerinin Amerika tıp faktV 
telerinden derece itibarile aşaf 
olduğu teklinde bir iddia derınt 
yan edilemez. ÇünkU, bu fak O~ 
telerden yetişip bugün beynelmr 
lel şöhret kazanan birçok alim' 
ler vardır ve daha da yetişi' 
cektir.,, 

Hukuk ve Tıp Fakliltesi Pro' 
fesörlerinden Doktor Ethem Aki 
Bey de, bu karar hakkında şuır 
lan söylemiştir: 

" - Size bu meseleyi baştall 
anlatayım : Bundan yetmiş sen• 
evveline kadar doktorlar het 
memlekette doktorluk yapabilird~ 
Fakat devletlerin birçoğu tarT 
fından yirmi sene evvel bir karat 
alındı. Bu karar mucibince bet 
de•let, doktorluğu kendi teber 
sına hasretti. Biı de bu şekild• 
bir karar aldık. Hatta Meşrll"' 

tiyetten evvel Yunanlılar bizde 
tabiplik etmek ıçın tıbbı• 
başlıca derslerinden bir imtİ' 
han, yani bir kollakiyom iro
tibanmı geçiriyorlar ve sonr• 
Tnrkiyede doktorluk ediyorlar
dı. Meırutiyetten IOlll'• bu i · 
hanlar daha sıkı bir şekilde ya; ~ 
mıya ba,landı. 

Meseli: Fransızlar da Fraos~ 
da doktorluğu yalnız F rav 
sızlara hasretmişlerdir. Fraosıxl•' 
tıp sahasında devlet diplomatlı 
ecnebilere de tıniversite dipJomaSI 
verirlw. 

Üniversite diplomasını hai~ 
olanlar ancak Fransa haricind• 
tıp doktorluğu yapabilir. Anıt" 
rika geniş bir kıt'adır. Düne ki" 
dar Amerika birçok do!<torİ 
muhtaçtı. Bunun için ecneb 
doktorlar Amerikada bir koli• 
kiyom imiham geçiriyorlar \'e 
Amerikada doktorluk ediyorlardı. 

Şimdi orada ecnebilere cf o~ .. 
torluk yaptırıJmıyorsa bu, An:err
kaaın doktorluğu Amerikan te':>e .. 

asına hasretmek isteoiğine cı !il
dir. Yoksa ne bizim kuv•etli T P 
Fakültemiz, ne de Fransız: T 1P 
FakBltesi Amerikan Tıp Fakc: e· 
)erinden daha aşağı bir sevi) c de 
değildir. Buna hiç şüphe etıne" 

yiniz.., 
Diier taraftan haber aldığıın1" 

za göre bu mesele yakında Da" 
rülf6nun Emanetİlle intikal t"de" 
cek ve eminlik lazımgelen tcşeb· 
bftslerde bulunacakt r. 

Prenses 
Helen 
Evlenmiyor 

Bükrcş, 26 - Romanya f(I" 
ralı ile Prenıu H elt-r1 ,. , .. • d• 
yeniden resmi münucbeth·ı . c" 
aüs edeceğine dair olu babtı·-' 
telaip edilmektedir. 
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4 ı> :z: ::ı=:=ı:s:: E b i 

[DÜNYANIN EN KÜÇÜK-ŞOFÖR PİLOTU r 

Yukandaki ruim uydurma değildir. Bu çocuk üç yqandadar. 't&bUI tayya~ciclir. Oiluna cla 
küçük bir tayyare vo motör •apmıflır. Çoc:uk keltdi kendine tayyareyi uçuruyer Ye 11tot6rl ytirGtty•. 

___ Siı yapabilir misiniz? 
~= 

Oyun 

... '.,/ .. /( ~ 

. ~~ 
Bu oyuna oynamak içln bir 

Cayırı iatihap etmeli. Topu sak
laıııak içia fid11nhklar, küçük 
'İ•çlar bulanrulıdır. Bu oyunu 
ilaç çocuk isterse oymyabilir. 

~uklar anlarmdan birini k~p
tan olarak ayırırlar. Kaptan h•

h saklamak vaıifeaile mükeht> 

tir. Çocuklar hepsi bir ağacm 
"kasına, nya bir ıipere aakJa .... 
1'trlar. Kaptan bu esnada topu 

.. klar, istediği yerde bekler. Ço-ı 
tıildar aaldandıklara yerden çıkar, 
)•v~ş yavq topun olduğu yere 
)•liş·uiye çalıı arlar. Eğer çocuklar 
topu bulurlarsa, kaptan uzak bir 
terde hudut çizilen yere kadar 
oşrnıya mecburdur. Çocuklar 

•tlc s•nden koşarlar, eğer hudut_ gel111edeD yakalarlarsa, topu 
~ka bir kaptan saklar. Çocuğu 
Ulanıazlaraa, o tekrar kapta11 
~ve topa aaklar. 

- =o 

Bu Oyuncağı Ken-
diniz Yapabilirsiniz 

Re.imde g6rdlğünüz saati 
yapmak için bn-

' Ç/!;11 ylk Lir parça 
' ~ ~ mantar, bir par-
~ e lça yuvarlak kesil-

\/ ~ ~ 'i>:'il mit moka v•a, bir 
.. .. topluijoe iki 
.. '"•rdana ihtiyaanız var. Bun-
ti 1 hazarlaclılctan eonra saati 

tl~<:e yapal"Slnız. 
~. Mantan bir •at ıekllnde 
,~ •• ' ı_ ' r •• oyunuz.' Badehu mukav-
••vı ~ lda • il· •ID lzerıae · yaplfbnnız. 
"~~avvam11 herine re.imde alr
.:~l!ııuz gibi adetleri çiziniz. Adet· 

1
' ınukanayı mantara geçir-

llleı<len e-·el d . b·ı· . . 8- ... ... e çııe ı ırsınız. 

detıu klirdanlann iki ucunu 
1'ıcr1 t k •v ze ge rere topluıgne ile 

:uk1~va ~e mantara birJeıtirirai-
aı. gnenın batması için mukav

•-.atn L im J f.t "a o maması lhımdır. 
ltt "._ka vva ferine kaLn bir parça 

i\ t ta kullanabilirainiz. 

HiKAYE 

Namuslu Adam 
Arıyan Bir 
Kumandan 

Bw umauiar Romalı\ar büyfik 
bir de.tetti. Fakat yavat yaftf 
ink1raza başladılar. Kendilerini 
zevk ve sefalaate verdiler, ahlak· 
ları bozuldu. Bir pn bir kuman
danın gizli bir it yaptırmak için 
bir adama ihtiyacı oldu. Yaverini 
çağırdı, bu ada nı, nasıl bulaca
ğını sordu. 

- Merak etmeyiniz, kuman· 
dan ben size bulurum. Dedi. Yal
mz: bunun için bir mliamere ter
tip edeceğiz dedi. 

Kumandan şqardL Fakat ya
verine itimadı Yardı. T eldifini 
kabul etti. 

Y ••er umum ordu efradına 
mllsamereye davet etti. Davetli
ler Alona rirmezden e•vel bir 
koridordan ıeçmiye mecburdular. 
Y ••er bu koridorun etrafındaki 
bölmelerin ara11na kapah küçük 
torbalar koydu. Bu torbalann içi 
albnla dolu idi. Misafirler kori• 
dordan i eçerken torbalan merak 
ettiler, içlerinin alhn dolu oldu
ğunu görünce ceplerine indirdiler •• 

Misafirler aalonda toplandık· 
tan sonra, yaver evvelce getirt
tiği muıika heyetine çal emrini 
verdi. Muz.ika bir dans huası 
çalmaya başladı. Yaver misafirleri 
dausa davet etti. Faket cepleri 
altın lorbal0&rile dolu misafarler, 
danu kalkmadılar. Dana ederken 
torbalar.o dütmesi ihtimali vardı. 
Yalnıı içlerinden genç bir zabit 
kalkta. O zaman yaver kuman
dana clindü: 

- lıte iatediiiniz adam bo
dur. Dedi. 

Clclclen parayı ~luuyan yeıl
ne ada• bu zabitti. 

Kumrular Ne Zaman 
Yavru Yapar? 

Kumru yuva11nı kuı kanatla
rile çalı çırpıdan yapar. Yumur· 
tafarmı yaz aylunıda yuvada 
biriktirir, teıriniev•elde yavnılar. 
Yumurtaları yerJeıtirmek diti 
kuaruaua vaıifeeidir. Y avnalar 
yumurtadao ıazleri kapalı " 

Fransada 
Doğmuş 
Olsagdınız! 

• 
F ranunın muhtelif milli kıya-

fetleri yardır. Bretonblann •lbise
leri pk zarif olanlardandır. 
Resimdeki erkek pc:upn kıya· 
feti tapkı babasını11 loyafeti gibi
dir. Geoit, kalkık bir tapka, 
iıleme bir kGçftk ~eket, aeoİf bir 
plvar, ~meli bir blüzu vardar. 
Çocukların giydikleri tahta pa· 
p~lanna benzer. Kırlarm kaim 
elbiseleri Uıerine aiydi1der 6n· 
lükler renkli ipekl..,rle işlenmiştir. 

Kızlarının ikiai de saçlarını 
••pkoomın içine sokmuşlardır. 
Her Bretonlu kadın veya kız 
mebakkak saçlarını saklar. Bazan 
saçlarım kökünden hr~ ederler. 
Şehirlerde zengin kadmlarm kul-

1 
landıkları prokalar, kiiylü kadın· 
larıo kearidiği saçlardan yapılır. 

== 

1 FIKkALAR 

ArkadAtıııııı nasıl alcbtabilir· 
siniz? 

Arka daı nızı göriince sorunuz: 
- ihtiyar bir k•dm var, <libi 

delik bardaktan ıu içer: 
Hiç sördüa mü? 
Tabii arkad»ttz: 
- Uayır. Diyecek. 
Siı devam ediniz: 
- 8ardaiın dibiaae delik 

olduiu halde au •taiı akmaz. 
Bu nasıl olm or bilir n1isin? 
Bir çoklan bunu i'idince ta· 

prlar. Siı anlatırsınız: 
- S.tmııı nasıl. Su delikten 

•tat• alrnıaı:. Çünkü kadm bar· 
ciatın içia su k< ymaz .. 

Bunu aöyler söyleme& kaçar
sınız. 

r-=·--========-~=====::====::::m. 
füysüı çıkar. Dişi kumruya dı· 
prdaa yeıu taıımak vazifesi de 
erkek kumrunundur. Kumrular 

' yabani ,nvercinlerin diğer bir 
nev•idir. Kış gelince bunlar slirO-
ler halinde top1anw, ~• beraber 
yaşarlar. 

.. 
.,/ 
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.. Bu Haftanın Bilmecesi 

Cevat Kardeşi Doğanı 
Nasıl Kurtarabilir? 

Dopn ataca bindi, fakat inemiyor. C.Yat merdl'lenini aldı, 
yardıma reldi. Fakat yolda ltir ••sel •ar. Kardefiai kurtarmak içba 
ataca nuel ıiclebilir. EUDize kalemi aluuz, ok lfareti olaa açalı 
10Wan ytirlyünfts •• apca kadar fidinil. Bu bilmeceyi d otra 
laaUedenlerden yüz kifiye mötenem hecliyeler werileeektir. 

Faydalı Bilgiler 

Gaz Maskeleri 
Son muharebelerde blyftk 

devletler, dOıman ordularım ko
laylı1da lldOrmek için birtakam 
zehirli l'azler icat ettiler. Bu 
ıaderi düflD.ao kararıAlnna cll
kOp yüı binlerle askeri bir 
hamlede öldürüyorlar. Blylk 
de\'letlere medeni derler amu, 
herhalde blSyle vahıiceıine biri- , . 
birini 31dilren1ere medeni diye
meyiz. Şimdi bu zehirli ıuJere 
karı• korunmak ıçm blrtaklm 
maskeler yaptılar. Bu mukelerl 
yüıfine geçiren neferler, bu •~ 
retle ötftmden kurtuluyorlar. Bu 
nıaskelerin muhtelif şekilleri •ai'-
d1r. Resimde 18rdüğüniiz muke 
bir ayı bqtdır. Bu maskeleri 
timdi .. naat itleriude kullanıyor
lar. Zehirli gaz neıreden maden-
lerde, sair zehirli gaz netreden 
işlerde çalııan amele de bu mu-

• 
keleri kullanmaktad11. Maı:ı ... e' er' 
pz1eri kalın camdandır. Aizındı 
delikli bir ınııeç vardır, bu ı 
retle teneffns ederler. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

13 t~~inievvel 932 tarihli nOsba- ( orta ıııektebi ın ılır.-· ııılo·ı '4 Nuue 
mızda neşrolunan bulmacadaki ıe· Bolu İlk mert,• z ııı ktrl ı tal lı~ inde 
micinin hazineye ıideceti yolu dot ru 179 .\l~, lsıanh,ul . Ktz ırt:ı. ıııcl,te 
l.elaıılar arasında hedi) .. aluaklaraft ta C'lıesı ndeıı 1-4 l\ tn~t, Ad:uı:a in 
l.hftl~rini •11'f1ya yazıyeruı. 

tkdire aluakiardan İatanbuıtia 
ltu)ut1 .. karilcrimİ1tİ• paurtHi, per-

..... ~ 2ü•l•l öt~ "".'~ lt&are· 
miu mirac•atle hetılıyel~nnı alına· 
lar• tiıımdtr. Yalnız tatrada hu!unan 
karil('rj :nisi11 hedit·el~ri potta ite 
............ ıln•ntir. 

"' Biref' adet mürekkepli kale,. 
alacaldu: 

ıı ı ıne tebi ., i 1cl snıı(ı ıda ı 11..! llA 
bnlı- Aııkara Erlwk ıı~.,,i :! ln('İ aıııı 

lıt ı Jı J 1. 1.h . K 1 1·0\ 11 ııı 
nı kıuıı ı tfü•ı ... ,. ı r 111 8~8 ~lım 
R ''L ı, \daııa 'lfr.ırct ıııoktclıi B h 10 

1 ıft :!G. Uuw~ iıı, K il\:\ l'"eV7.İ 
il .. nıcl tt!lı i ,i11<>i •ııııf~ın th~ l'e 
Aııı..ır ı huı !!I U zi ıı m ı...terı r; ·ıı( 
ııııf t, et•c de ı Sü ı ~nı.ıl, l!it.6 ıb 
lııl,l't\p !" 181 t:tl('lıl" lde 1 177 ){6 
Bey \'C Tla ıl r. 

Birer adet muhtara defte 
alacaklar: 



Haftada iki Defa ·Spor 

s SPOR 
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Çıkan Spor Sayfalarımızı 

1 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

_ Okuyunuz... J 

Seyahat Taraftarlarına 
• 
ibret Dersi 

Fransızlar Bile Olimpiyatlara İştirak 
İmkansızlığından Bahsediyorlar 

lnglllz kız mektebinde yUzme tallmlarl yapan kızlar 

Federasyonlarda çalışan ida- bir kanaate hürmet gibi yalnız 
tecrit 

hemen 
recilerimizin ekserisinde, zahiren manevi kıymetlerinden 
samimi görilnen bir kanaat var- edersek, meselenin hiçliği 
dır. Sporun herhangi şubesinde meydana çıkar. 
ilerlivehilmek için mutlaka harice Bilemem ki, Fransız milleti 
aeyabatler yapmak lazımgeldi- 'u yakanda saydığım ilci manevi 
j'ini söyler dururlar. Her fırsatta vazifeyi başka şekilde ifa edemez 
mUdafaa edilen bu kanaat uğ· miydi.. Acaba olimpiyatları ihya 
runda bir hayJi seyahatler ya· eden Baron Kubnten'c karşı 
pıldı, bir hayli paralar döküldü kadirşinaslığını başka şekilde 
Ye bir bayii mağlubiyetler top- ifa edemez miydi ?. 
landı. Bu mağlubiyetler içinde en Bu~tinkU teHikkide medeni 

milletlerin iştirak ettiği herhangi 
ağırı ve en kat'isi bu seferki 

bir bayrama iştirakin kıymetini Atina olimpiyaclıd;r. 
Fakat ıenelerdenberi gidip de pek akhm almıyor. Ona ba-

karsak olimpiyatlara medeniyette 
geldiğimiz mliteaddit beynelmilel çok geri kalmış milletlerin şam-
mUsabakalara rağmen sporların pi} onları da giriyorlar. O şam-
her şubesinde yerimizde saydığı- piyonları gören diğer milletler 
mız, hatta geri gittiğimiz muhak- de o millet için kanaatlerini de· 
kaktır. Göze batan bu neticelere 
bakarak kanaatlerimizi değiştire

ceğimizi biç zannetmediğimi:ı için 
seyahat taraftarlarına yeni bir 
misal göstermek içiİı Fransızların 
bu husustaki düşüncelerini nakle· 
deceğiz. 

Fransızlar bu seferki " Los 
Ancelos,, olimpiyadına iştirak etti
ler. Orada maglfıp oldular. Fran
ıız atlet kafilesinin Amerika seya· 
bati için binlerce frank sarfedcn 
Fransız milleti bu seyahat muka
bilinde teessürden başka bir şey 
elde edemedi. Şimdi Fransada 
kazanmak ihtimali pek az olan 
müsabakalara iştirak edip etme
menin münakaşaları başlamıştır. 

Sey abat taraftarlarmının çü-
rnk iddialarına gayet giizel, ve 
mufassal bir cevap veren bir mu· 
harrir fikirlerini fU şekilde an
latıyordu. O makale bütün Fran
•ız efkArr umumiyesinin halcik! 
kanaatine terciiman olduğu için 
her tarafta alkışlandı. 

Seyahatler aleyhindeki fikir-
lerini çok güzel ifade e<1 , ·u· 
harririn bir gfü. s'!kiı. Le: 

tekkür mektubu ald1ğmı ua baş· 
ka gauteler haber verdiler. 

İşte biz burada o m.ıkalenin 
bullsasını naklediyoruz: 

- Ömründe hiçbir zaman baı 
olamıyacak insanların bedava spor 
seyahatlerinde tatmin elnıek iste
dikleri gururları dolayısiie her 
olimpiyatta ortaya atılan bu iş
tirak fikrine kat'iyyen taraftar 
olamadığımı her zaman ilan ettim. 

O :impiyat işini, mede:ıi mil· 

ğiştiriyorlar. 
Bence olimpiyatlarla medeni

yet ispatı <lavası ço!dan sukut 
etmiştir. Bir tiyatronun eksik 
kaim ş heyetini ikmal etmek ister 
gibi çağırı1dığımız ' l iın piytıtlnrda•1 
her vakit müthiş zara r!·· 1 

yoruz! Olimpiyat mağifııJ ... t t ı !it 
milletin maneviyatmdR, gençliğin 
cesaretinde açılan rahneler sene .. 
lerce kapanmıyor. 

Federasyon efendileri? Artık 
biraz aamimi ve vicdanlı olmayı 
bilelim... Bir milletin gençliğine 
hi.ımet böyle ifa edilmez .• 

Gençliğe bilibedel ve dediği-
11iı gibi hiçbir menfaat göz-etme
den yardım etmek istiyorsanız, 
seyahatler arefesinde olduğu gibi, 
boş vaktinizi statlarda ı.ığraşan 
çocukların nezaretine hasrediniz. 

Buna inanınız, bizim mektep
lerdeki spor tedrisatımız Anglo
Sa1rnon sistemile büyümüş çocuk
larınkinden çok aşağıdır. 

Mektepleri birer &ladyom olan 
Amerikan ve lngiiiz milleti ile, 
gr ,. •· -:.irı i ordu yetiştirir gibi 
spoı . etiştirmek üzere muazzam 
teşkilat .vapmış Alman ve İtalyan
larla biz hiçbir :utman müsavi 
şeraillcrde boy ölçemeyiz. Hem 
o kıtviınlerin yalmz mektepleri 
değil aile ocakları da bizden daha 
müsaittir. 

Ben düşünüyordum; acaba bir 
lngiliz ve bir Amerikalı yavrucak 
ile bir Fransız çocuğunun biiyll
tülmesi şeraiti bir midir? 

Efondiler! İdarecilert Mill eti-
!etlere mensup gençlt~rin ara.sına nm ve ~. enç1iği seviyorsanız 
bizimkileri de sokmak ve ı;por evvela şartlan hazırlamak iızere 
uğrunda fazla fedakarlık etmiş 
bir ihtiyarın mukaddes bildiği 

çahşı•ı .. 
Yol .. sa haz:rlammş ı.i.saba-

.. 

p 
Amerikada 
Tenis 
jKıraliçesi 

Kadın tenis şampiyonları içinde 
en yüksek dereceye yetişmiş olan 
Fransız Suzan Laoglan tenisten 
çekildikten sonra dUnya üstünde 
kadm tenisçilerin kıraliçesi olarak 
Amerikalı Helen Vils birinci ilan 
olundu. 

Fakat Amerika dan gelen son 
haberlere göre tenis kıraliçesi 
Helen Vils te artık tenisi bırak
mak niyetindedir. 

Kadmlar arasındaki tenis bi-
rinciliğinin ellerinden gitmesine 
bir ttirltl razı olamıyan Amerika
lılar daha ıimdiden yeni bir 
kıraliçeyi aramıya başlamıtlar ve 
bulmuşlardır. Reımini gördüğü
nüz genç kız kıraliçe olarak ye• 
tiştirilecektir. 

._) 

kalara gitmek kolaydır. Çalıı- ı 
mayı göze almadan hazıra -
konmak kabil olmadığına inan· 
d:ğmız gün Franııı milleti 

mağlubiyetlerle gururunun en de
rın noktalarından vurulmaktan 
kurtulacaktır. 

Franıız muharririn, ıu ıl'.&lerl 
bilhaHa bizim için tam yerinde 
bir derstir. Devamh mağlübiyet· 

lerle blitün sporlardan bezmiye 
başlıyan ahali ile gençliği yeniden 

hıza getirmek istiyorsak biraz 
samimi olmalıyız. Artık göz!eri

mızı yenı yetişecek gençliğe 
çevirmeliyiz. 

Avrupa seyahatlerine gitmek 
için çal.~ılct•ğı kadar mekteplile
rin daha iyi spor yapabilmele•·İne 

çalı§ıl ınış olsaydı. yolun yansı 
kaledilrni.ı olurdu. 

----, 

R 
cuma·ı .. ,ı riinlerf 1 

olınak ü:aere haftada 1\ı.i •?or aayf uı ne9retmek
!edir. 

• Per,embe ıünk:i S?O' .ayfaaın:l t dü":r.a apo· 
Jıa ... ketler; memleket ııpor hld:a ~ierl vardır. 

Cumart .. a ı ııa,•f :ıaıni~ iae cuma ırünkll maç-

l11•ı-ı tafailUı yaz.ılıdır. 

Selinik Takımı Üçüncü 
Maçını Yapıyor 

Yarınki Müsabakaya 
Pera Muhteliti 

Karagümrük .. 
Çıkacak 

Karagümrüklüler tarafından 
getirilmiş olan SelAnik muhtelit 
takımı yarın UçUncll maçını oym
yacaktır. Karilerimiz pek iyi 
hatırlarlar: Sel1nik takımı ilk 
maçım Karagiimrükle oynamıı 
ve mağlüp olmuştu. Geçen pa
zar günli oynad :ğı ikinci maçta 
Peralıları yenen SelAnik takımı 
yarın bu iki takımın muhtelitlne 
karşı çıkacakbr. 

Bu hafta mühim bir maç 

.. 4 . 

olmadığına nazaran lstanbul futbo 
meraklıları SelAnik takımını gö~ 

miye gideceklerdir. Bu suretl• 
bir ecnebi takımı getirm~k içio 
bayla fedakftrlık ihtiyar eden 
KaragUmrüklUler hiç olmazt• 
bu fcdaklrhk!.:-.rmın karşılığını 
kurtarmış olacaklardır. 

Geçen hafta olduğu gibi 
bugün de Karagümrüklülere Ud 
tarrıflı muvaffakıyet temenni 
ediyoruz. 

Güreşler 
3 ve 5 ikinci teşrinde fstan· 

bulda Makıim müessesesinde 
yapılacak olan Balkan güreş bi
rinciliklerine büyük bir faaliyeı lc:ı 

hazırlanılmaktadır. Milli takımı· 
mızın orta, hafif, en hafif \1'4' 

filiz siklet ıınıflan tespit edil
mi9tir. Ortadan Nuri, hafiften 
Yusuf Aslan, en hafiften Abba• 
ve filizdon Mustafa Türkiyeyi 
temsil edeceklerdir. Güreşçileri" 
miıin gerek mUsabaka ve ger~k 
idmanlarından alınan neticeler 
çok memnuniyetbahştir. 

Ağır, yarı ağır ve yan urta 
mtisabakaları 27 birinci leşriP 

perşembe gllnü Beyoğlunda Halk 
Fırkaaında yapılacaktır. 

Balkan güreşlerine işlirak 
edecek milletlerin güreşçi listeleri 
gelmektedir. 

Yugoalavlar bu mühim mll· 
aabakalara tam takımla iştirak 
edeceklerdir Yugoslav güre~çile
ri 31 birinci tefrİn akşamı Zag" 
repten hareket ederek 1 ikinci 
teşrinde lstanbulda bulunacak'" 
lardır. 

Buz Ostunde Hokey 
Londra 25 ( A.A ) - But 

Uıtilnde hokey müsabakasına 
giren ve İngiliz ekibini biri 
Londrada Bayswaterde 4 e karşı 

9 aayı ile, ikikcisi yine Londrada 
Steatham da 2 ye karşı 3 sayı 
ile arka arkaya 2 mağlubiyete 
uğratan Fransız ekibi, dün Oxfor• 
da UçüncU bir galibiyet kazanmış
br. Bu kartılaşmada Fransızlar, 
Oxford Darlllfilnun takımını sıfıra 
karşı iki golle yenmişlerdir. 

Su Üstünde Sürat Rekoru 

Motörle sürat rekorları hemen hemen lngiliılcrin inhİ••Tlfi 11 

girmiştir. Resi "l" • :•ördliğUnUz Mlı Angland iımjndoki mot cır bot 
He geçenlerde düııya rekoru teııi11 eden logiliı makine milheoJ.ai 
bu sefer son bir lecti\beye dıba ba~lamak Uıere olduA-uotı 



•So11 Poıta. Holh'utta •.....r ••laabir 

b ıS.ma" y~lnıt Tlrk ıaaett1itllr. Ho. 

nnt ••hablrlmls. iter Wu lıl&e mektap 

ılatlerir n •ine•• ale•iaia lçJl&üa :ı 

• s 1 
aalatar. 

Vergi Memurlan Yıldız
lardan Bıkıp Usandılar 

17 Milyon Lirası Olan Komik 
Şarlo Vergi Vermiyor 

•••,,_ WPlll ••••ler••• 'ellia etllctıderl 
llonllk Lut 1'8 .-ulclan 

HoUnt, (HUIUll) - DIDJPID ve pantantifleri ver,ı mem..:runa 
• t1ze1. fakat a HDlln kılla- bqlruana alt .ıibi ıhtermittlr. 
•ı, m flbretli erkeld.ini liae- Sinoma ba1abnda 8,580,000 
aiade barındıran, den1anın hiç dolar ya,.a eeYimli Gloria 
t1phe1ia en pkrak bir klful Swanaoaua tinde ona ait olarak 
elan .,. nema beldHlnde taliliz yabus 3GO ....... luymetiade bir 
ln11nlar da ftl'dır. Bunlan• ba- çalaı b••-.ı-. Ba haber ya-

yılınca laerkWn ap Wr kant 
.... ftrti memurlara Wlundu- apk kahn....,_ Gloriıuua Beverley 
pu dylenem hiç p1ma11nız. Hilte 1>uluaan 1Pauam konata 
Qbikı verıi memurlara, etek do- ve o caam mohilyeler kime 
ıl... para kazanan yılcbzlann aittir? itte vergi mem&a"lan bu 
e.ıer1m, bir yılın para koparmak İfe f&flP kalınıtlardır. 
'-idile ıezerler, fakat nedense Bir zaman laaftada J0,000 
tlai.. asık ıuratla Ç1karlar. dolar yapa• Konatana Benetia 
llaft•cla 30, 40 bin clolar kaza- eYiade ke.-diaine ait olarak 200 
... b..W .)'lldııda Yergi memuru- dolar loymetlade iç klpeküa 
.. Wabir dereclea aa ptirmtik bqlıa hiçbir pyi bahnamUBıfbr. 

etile koparcLja para 15, 20 KuUanmp otomobil, oturduju 
.ı.a.. ıeçmes. Methar komik yer W.. aittir •e artiat parala-
Şlrıo Holiwdun en zeaıia yıl- r•• il.ime aldatayer? Verai ... 
aıdw. Buatn Şarlonun hirikmif unırları ba aulin ceyaltaaı bir 

p;ıftJlllPa- ttill bulamı1orlar.-. 
l![~hli 1iiadır! Bu lfluata8' ~ Kalifwaiy~da •sı tini 

_... birmde mobilyah adam Hırotd Loyt 
~ ••s, i ltorcuou vermedi, {Lui) !'lf'· Mo • }'eaİbin Jr;meti: 

ı.., ~ia dolar kıımetinde ıoz cQr. 8*,_ aaada 
ıarc~dilell -.tomobiline eqi bankada la lf4.ıt50 dolan 
...... ı'll awlt IG8 dolar lie,.e_t Yarchi. 

G6rQyonunç ya .UJ.a ka-
sana ıkel yahular, v-.ı ... 
....... para ....... 1ı içl8 
.,.... ...... •• efyalarnaı h~p h..
kilarmin ndıına yazdır.y.orlar. 
Kömık Lui bile bu bileye m&ra· 
pat ~tJaittir. - Turan 

Bir ltalyan Filmi 
Maruf na 'atklr Tito Şipam 

iftiurldle Romada ~vrilmekte 
e1aa .. T~r. 1-iadeki fili• 
llmial eilllmfttlr. ita • .,..... 
fllt..a ltalpaea Frdlaqia ili 
.. ;..,. .. tilllt·iftir. 

EMA 
•Soa Poata,, .. aftaü ild defa ı r.~ana 

ıaJfaaa 7apar. Bu aayf alarcla An· ıa 

en ,_ı ...._ ha ..... leri, artis 1 rin 

••1•b " ...... aı .. ·.c1e1d aaa'at 

Firavunlar 
Filme 
Alınıgor 

Hollwtta • Mumya • lsmlade 
muazzam •• tarihi bir fillia çe.
rilmeaiae bqlanmaflar. Fllmia 
••naa Fira...ı.na •• .. aıada 
Muarclaki hayat •• o .. r1arc1a 
MımU wkubalaa ban laAcliae-
1-clW. Bu filmde bq roll Borla 
Karlof lamincleld R• UWi or 
• .ut.dır. 

Telma Tod 

cen1aalanaclaa laahae411v. 

~I r ftira Yüzü en 
Biribirlerine Girdiler 
Güzel Sesli Janet Makdonalt 

Holivuttan Bıkhğını Söylüyor 
Geçealerde Holifttta yeni bir binmif Ye fena h.W. IWrlenenll 

dedi.koda lırbnaa ko,...tur. atlamaya çatlı.,...,.. 111.fir ,.ı. 
S.. slzellil ..... etrefecla dolar sittiktelt _.. Jaaat 
baa Jtldaslar wacla -.ıa. bir Wr anbta ...._. ....... 
......... tek fw bir aetlee lutncüiae laabNt ..... Silylp 
....... ,.... Janet llak- ... ,.. ... apaak ldecUtW 
doulcl PP'- lalam- .e,lı•if, fakat Mıl lllekGI 
lara ........ e.t.miy .. k Yafeprl8&1j8i. ~ H. 
Aatlerce ~. liwttu 'ie t-

Yıl...,. stselleriDdea alylemektedir. 

Ye fakat .......... olan ------

bu ilnl ~-· Raspatinilf 
......... - İpriJe • 

keacH tibl ıl&el flldialarda• bu- Öz Kızı 
kafi ......... J..- baalan ..... 
ylble • ffayadaa au
dan ........... mada miaaflrler 
aramda W.... tirin yıldız 
Silvi)a Sidae1 bir ualak Wardıyı 
glizel Ye çirlda lellere intikal 
ettinaiftir. SilYiya Sidaey kendi
ıine rakip pdtljl Jaaeti çeke
mediti içia ona HIİllİ beten
medijlai, Wıu daha dera alma• 
lizamıeldifiai llylemlftir. 

Bu ıh Ozerbıe mlaalcqa 
bly8mllf •• Juet n.cH ...tnin 
,n:ı~ baaat .. ~ olclu
pna, aejlrcileria keacllaine kartı 
g6sterdiği rağbetin de aealain 
pıelliğindea ileri pldijiai 16y
lemiftir. Fakat Sil'fiya Sidney 
hiddetle ablarak demiftir ki: 

- Miı Juet, ben HDia H

aini •il•Y• Wr ~ H8İnd• 
farkea& buluyon111e 

Va1 ef • nJ ... 

CTc1etıe~J..~J::ttilldea ... ltJil• 

Holivat ( Huut) - Birbt 
Mne ..... ( Rupatla ) tdml 
cltlnyanın lıer tarafJada 11eterildi. 
Giderilen bu ._ aeuizdir. 
Bmıun lzeriae Al....,. .... kum
panyalaruaclui biri pçealerde 
( RasputİD ) filmini Hlli olarak 
çevirdi. Kaaboç Amerikalılar 
a)'Di ftW laıilizce euli ol.-k 
çemmiye karar Y~. Bu 
bmpnya yal filimde bq ....... 
OJIMlmak için bimat llaputinin 
km Mariya Rup mllUJ• 11011 de
rece zenp IHr mubvele teklif 
etmiftir. Marlya Llpatina, filim 
kumpanyuan• helitls kat'i bir 
cevap vermemiftir. 

Kemik Fihnlw 
Ciddi filmleri çeftımekle şlh

ret 1r ...... maruf Raa. .. •atkln 
E,seaftap ... 
( Şarlo) ftrİ k 
Yirmiye bfllla•fb*' 



,- - -~....,....,-~---,.-.- :_ SWWWZ:Jt _ 3 - "*"· -=.:ı::_.,_,.w=:mc:ıı::ıı~-..u~===--• 

( SON PO r' 1 kadın1 frı H >(t': ... kıjd'" (SON I O~TA) da Hammiegze bıttUıı 

f CnÇlf'rfo kalp ·ye 1\k i,1..r nde en s~m·mİ dt>Tt 
othiıdır. Ailf'niH- 1 doıtlıırını1~ ııliyliyf'mecHğlniz 

a~k dutlf'rinlzi Ha nı•ııteyrf'ye yuınır. Hanına• 

l f'yYe ya 1'rr günkü ııütunda. v <"ya hu!iuıi mf'k• 
tupla c:rVJıp vnir. Hanımteyunin fikirlni, birçok 
11cnçleri büyiik n ii~kiillerdcn kurt~nyo~. 

K AD 1 N 
alAkadar f'd"" menuL.ıra hM ~eyde11 fnl .ı 

ehemmiyet vemıekt~dlr. 

Şimden •ollr~ hRftad.ı bir <Jef;1 K~rlırı l!lY'' 
fama olacak ve bu uyf:ula. qunl.ır b11lun11c;ı1<tır 

GUzellik meseleler', ıon moılalar, çocuıiu· 
nıı7.un terbiyesi, rviniri:1 güı:e llif :, ev i .. er i, 
d iş\l"ri ve ıı:ıir ..... Dertlt!rinizi Hanımteqze,qe Yazınız 

Moda 
Havadisleri 

PMis: Mevsim sonu açılan 
tıerv.i kapandı. Bu sergide umu
nıi} etle kabul edilen renkler 
kahve rengi. tütün rengi, şarabi· 
dir. Sonbahar pardesiileri ve 
e lbiseleri için kaşe lrnhul edil
miştir. 

Kışlık elbiseler ıçın koyu 
mavi veya rtıbi kadife elcseriyeti 
t · ş~~a etmektedir. Bilba:,sa "Ag
nes,, terzihant:sinin kabul ettiği 
renk ve kumaş bunlardır. ince 
elbis .. ~er için koyu kırmızı, ve 
aç k pembe kabul edilmi1tir. 
:Pcmbeterjn yalcasma pathcan 
rengi kadife geçmektedir. 

Zabhot terzihanesi pembe ile 
yeşili karı,brarak gayet rnülu:m· 
me bir kadife elbise teşhir 

elnıiştir. ?zaly Manonuo teşhir 
ettiği kadife şapkalar pek befre· 
nilmiı;tir. 

Ç~cukların giydiği yağmurluk 
şek li ndeki pardesüler biiyükler 
için de kabul edilmiştir. Üç çey· 
rek uzunluğunda pelerinler, son .. 
b<ıh •r için Paris kadınların ın ~im
didea tatbika bnşladıldara modadır. 

AJexandrino terzihanesi iiln· 
di'ıılllk elbiseler için, saks. kahve 
ren-;:i, jersey, siyah yün elbiseler 
teşhir etmişt!r. Sdanzın örme 
yiin çantaları, Uç renkli boyun 
aargı ları pek rağbet görmü~tür. 

Gündilılilk mantolar için de 
a\ 1ldara kad~r uzun mantolar 
k~bol edilmiştir. 

Güz~llik 
'Mis Paris Güzelliğini Nasıl 

Muhafaz Ediyor? 
Fransız ga-

f
· ı:e te ier in den 

biri Mis Paris 
ile bir mülA
kat yapmış. 

Cildinin gü • 
zeUiği ile diiıı
y.ıııyı lıayrao 

eden bu gü
zele, güzelli
ğini nasıl mu· 
hafaza ettiğini 

soı nuş. Mis Paris güzelli-
ğin"u esrannı şö}1c anlatıyor: 

- Ben yüziimün tuvaletini 
günde mllteadclit defalar değiş
tirirdim. Ancak yatağa yattıktan 
aoııra tazelemem. Yüzümü her 
aab h adi s.abımla yıkanm. Mak
yaj 1 ıı yaparım. Yirmi dalcil<a 
so•1r.!t tazelerim. Ku~laodığ11n en 
mühim ,ey kremdir. Göıleri
min etrafmdaki ıürrueleri h-r 
Hbalı iyice çıkarırım. Sade bir 
kalem ıt\rmc ite bir çizgi çi· 
zer mı. ,. __ _ ... 
f NE YEMEK Y APS tı M? 1 

Sütlü Börek 

Rir okka mı, 10 graın tuz, bir 
okkoı. süt, 30 ~,ram irmik, elli 
dirhem şeker 25 dirhem }'ağ. 

flir okka sii1~ on gram luz 
ilave ettikten sonra su ile ha-

mur tutulacak. Hamur pek yu
mu ak olmıy.;~klır. Yufka iyice 

yoğt•" ılduktan sonra on parçaya 
kes iecck. Her parçan ın üzerine 

tereyağ sürülerek yağ hamura 

içiril ·cek. Badehu hamurlar çar
pa, ç.trpa on yufka açılacak. 

İri::e bir kabın içiııde siit 
ka}'mıyac•k. Hadchu içernmıa 
irmik itave ederek koyu bir mu· 

1 KIŞ MODASINDAN BAZ( :NÜMUNELER 1 

1 - Gece elbisesi. Si
yah ttilden iki katlı yapıl 
mııtır. Kor~ajın üzerine 
gümüş puldan iş'enmi~ 
bir garnili'ırü vardır. 

2 - EJf>jse siyah pan 

kadife deadir. Umu:ılar· 

daki dökü11ılcr siyah 

krep jorjeltt>ndcndir. 

3 - Yetil yünden ka

zak elbiGe. Kemer aç 

örb ü~iindendir. Kitrkler 

siyah aceın k\lztısu. 

4 - Bu cJbise iki 
reoktendir. Bluz bej 
rengi krep, etek 
kahve reu~i maro
kendendir. 

Saç 
Tuvaleti 

Saç tuvaletlerini çehreye= U} 

durmak şarttır. Her tuvalet h• · 
çch~·eye yaraımu. Resimde gö ._ 
düğünliı: tuvalet ancak uzı ın 

çehrelc. e ya!aıır. Saçların iki 

taraftan ondüle edilmesi çehreyi 
yuvarlak gösterir. Bu tuvalet 
gece •e balo içindir. Giiudllzün 
bu tuvaletle gezmek, hatta çaya 
hu tuvalet}~ j"İtınek muvafık 

değildir. Bilha~sa kısa elbiıc ile 
bu tuvalet yara~maz. Bu ince 
ve u:ıun balo elbiselerile yapı· 
labilir. 

hatlebi batine geJecek. Yufkala· 
rıo b~i tepsiye dizilecek her 

yufka ayrıca yağlanacak. Beşinci 
ydfkanm üzerine muhallebi dö
külecek badehu yufkalar üzerine 
kapanacak. Bu yufkaları da ayrı 
ayn yağJamak lazım. Bir çeyrek 
duf'duktan sonra fırına salmacak. 
f modan çıkar çıkma~, daha ıı• 
cakken elli dirhem lokum şekeri 
üzerin• döknlecek. 

Çocuğunuzu Muhakkak Her On 
Beş Günde Bir Kere Tartınız 

Çocuğu mümkünse her haftı . 
değilse onbcş günde bir defa mu
hakkak tarlm•z. Her anne ve 
babanın cebinde çocuğun bir tart
ma sjcilini bavi defter olmalıdır. 

Çocuğun her tarihteki tartısını 
bu deftere yazmalıdır. Çocuğu 
11hbi büyütmenin en birinci şartı 
budur. Çocuk büyüyormu, ne mik-

tar büyüyor, ne miktar kaybediyor, 
ancak bu ıuretle anlar, ve ted
birlerini alabilirsiniz. Çocuk üç 

aylık oluncıya kadar haftada altı 
graından sekiz grama kadar al· 
malıdır. Çocuğun muhtelif za
manlarda daha fazla kazanma
ıınndan ise her hafta muntazaman 

alh veya sekiz gram kazanması 
daha muvafıktır. Çocuğun hafta
da on iki gramdan faz.la artması-

.na müsaade etmemelidir. Çocu
ğun llizumuodan fazla artması 

bir kir değil, zarardır. Fazla 
artma çocukta di,ağrılan, soğuk 

= -:::r 
tt,Orşleri Muhafaza ı 

Etmek İçin 
Dişlerinizin çabuk çlirümemesi 

için soğuk bir fey yedikten aoora 
arkasından hemen sıcak yemek 
yemeyiniz. Biraz bekleyiniz. Çt\nki 
soğuktan sıcaia geçtikten aonra 
dişlerin üzerini kaplayan mine 
tabakası çatlar ve dişler hemen 
çürür. 

Tırnak CilAsı 
Tırnak cilasının modası hayli 

değişmiştir. Şimdi Avrupada şık 
hanımlar tırnaklarını elbiselerinin 
rengine göre boyuyorlar. Bu 
sebeple sokaklarda, tiyatrolarda 

ve diğer umumi yerlerde rengarenk 
kadın tırnakları göze çarpmak· 

algınlıkları, öksiiriik, bronşit 

tev;it eder. Çocuğun mulcaveıne· 
tiui azaltır, geçen hastalıklara 

karşı hassaa yapar. Bazı anneler 

çocuk fazla kazansın da, ötesi 

neme lazım derler, fakat bu 
fazla k•zancın, büyük zararlar 

getire<.eğini bilınczlcr. Çocuğun 

tabii iukitafı iç.in tabii olan mik
tarı ka~anmas1 li\zımdtr. 

--=---- = ---,-=----=== 

Kaç Türlü 
tfuvalet Var? 
Kadınlarm bat ve saç tuvaleti 

hakkında tetkikat yapan bir ln
s-iliz moda mtitehassısı mühim 

ucticeler elde etmiştir. Mtitehassıı 
çok eski zamanlarda yapılan saç vo 
bat tuvaletlerini tetkik etmiı, bu· 
gfuıe kadar kadın saçlarının 
muhtelif şekiller değiıtirdiğinl 
anlamıştır. Mlltehasıısm ifadesine 
göre tamam yllz elli UlrlU saç 
tuvaleti vardır. 

tadır. 
Fakat .son zamanlarda baıı 

kadınlar da ttrnaklannı sadece 
parlatmakla iktifa etmektedirler. 

" 

Ev Kadını 
Neler Bilmeli? 

1 Odadaki fena Kokuları 
!Vasıl İzale Etmeli? 

Odadaki tüUi ı veya sair fena 
kokuları boya kokusunu izale 
için bir kap soğuk suyun &çme 
birkaç damla aııı ony ak ilave edi
niz. Gece odada b;rakınız. Saba
ha kadar hiç~ir şey lcalmaz. 

JI. 
Ciltteki Sigah taneleri 
Nasıl izale Etmeli 

Çenenin ve burnun üzerinde 
birike n yağları ve si;ıab taneleri 
izale için yiize sıcak su ile buhar 
banyosu yupmalı. Suyun içeri.sine 
bir miktar da boraks ilive etmeli. 
Boraks cildi yu11ısahr ve mgsa• 
matı açar, )ağlar ve siyahlar bu 
suretle çıkar. 

lf 
7 ırnağın Dt>rige Girme$ine 
Nasıl Mani Olmalı ? 

Bazan tırnak cleriyo girer ve 
yürümeyi güçleştirir. Bu gibi hl
,!iselerin dRha başlangıcında yii'ıft 
genİf ayakkabı giymeli. Tırnaklar 
ortası sivri kenarları yuvarlak 
,ckilde kesilmeli. Tırnakla deri 
arasına bir parça ince pamuk 
yerletlirmeli. 

~ 
Saçların Kipeklenmesina 
Nasıl Mani Olmalı? 

Saçların kcpeklcnmisine mini 
olmak ıçın tozden muhafaza 
etmek lazım. Evi süpürürken •e
ya evi silpürürlerken ba~ınıZJ 

tozdnn muhafua için saçlarınıza 
bağlayınız. Yü:ıUnllze pudra sll
rerken saçlarınızı bağlayınız. Ba-
şımzı yıkadıktan sonra iyi yıka
yıp sabunlu kalmamasına dikkat 
ediniz. Başımzda sabun kalırsa 
o da kepek yapar. .. 

Kadi/ elari 
Nasıl Yıkamalı? 

Kadifeleri yıkamilk için ılık su 
ile lüka sabununu köpürtünüz. Bu 
suyun içine bir çay kaşığı amon
yak ilave ediniz. Su kat'iyyen 
çok sıcak olınamalıclır. Kadifeyi 
suyun içine sokup mümkün mer· 
tebe silratle yıkamalı. Çıkarır 
çıkarmaz bir soğuk su ile dolu 
kovanın içine atmalı. Soğuk soyun 
içine de bir kaşık aınonyak koy-
malı. Gölge bir yere asmalı. ku· 
maşı kat'iyyen slkmamah. .. 
Pipoları Nasıl temizlt!meli? 

Pipoları temizlemek için, çu
buğun içerisine ispirto dökmeli. 
ispirtoyu akıttrlctan sonra ku
rutmalıdır. 

.r.: ·-:-===============-===========ı 

fNE YEMEK YAPSAM? 1 
Patlıcan Böreği 

Yarım okkalık bir tep'liyi 
yağlayınız. Ku tep~iye böreği 
dö~trnıek için üç yiiz dirhem 
yufka, yüz elli dirbeın kıyma, üç 
patlıcan )Azımdır. Patlıcanlan ka-
hn kalın kesip kınrlını:ı.. Kıymayı 
da sofıanla kavurunuz. Patlıcan-
ları dizdikten sonra kıymayı 
O.zerine döşeyiniz. Bir miktar taze 
domates, az miktar su ile bir 
miisakka pi,iriniz. Badehu yufka
ların msfını tepsiye döıeyitıiz. 
Her yufkayı ayrı ayrı yağlsmak 
tartile. Bundan sonra müsakkayı 
yufkaların üzerine dökünüz. Yuf· 
kaların diğer nısfı. yine ayrı ayrı 
bağlıyarak kıymamn üzerine dCS. 
feyiniz. iki yumurtanın sawnnı 
çalkıyarak en son yuf kanm lhe
riae ıllrfüaüı ve- fırına ıande!'iniL 



J 

-------·-----==--· 
- Kaynanan seyahate çıkıyor 

galiba! 
- Nereden blldln?. 
- 13 numarah kamarayı is-

lerim diye ıarar edl~indenı. ------- __ ,... 
Hortlak 

Bir doktor arkadaşımla bera· 

Ler yürüyorduk. Bir genç hanıma 
tesadüf ettik. Arkadaşım ayrılıp 

hanımla birkaç dakika konuştuk
tan sonra tekrar yanıma geldi. 
Sordu: 

Lo~<antada 
hl. Bey lokan· 

tılıla yem t\~İ ıı i ye· 
dl. Ar..adan mey· 
'a yı)ecekti Ar· 
ıııut ist di. Gnr· 
so'l gC"tırdi O ıra· 

da caırıt k·mdakı 

kuda) ıf ar, )f Bo· 
)İn g z! ıı:ı ilişti. 

G.ır$oııa: 

G:ı.r" ın t. ı h:ı 

b:ı0 ırdr. 

.hınuda bir 
kıı.tl. yıf ! . 

Tablo 
He~, ııı, arka

d ı"ına t lılol:ırıııı 

gostcriyordu. Bir 
tanC"si iı:iıı: 

- B ,k, (lrdl, 
crb.d.ıına g 1ro bu 
tablon un pahası 
yoktıır. 

Arknd. eı, tab
Joy:ı baktı .. 

- Adeta insanın ııkhnı nhyor •• 

Otelde 
Bahrıye zabiti 

otclllo yatac:ı.ktı, 

otelciye tcmbi b 
elti: 

- B n bahriye· 

li)ını onun için Y··ı 
t:ıca• ı !11 oda el,\ her 

f•' lıalıriyc tertibi 
olma ıdır. Mese'!i. 
k. ryolnd:\ uyuy.l· 
ı .ı lı ıı, ın u h:ı.k kak 

ir lıaıua bulma-
lı ı ıı ı.. :o;oııra b • 
ıı L lıiz l't cıd cek 

ol gar oııu uz 
b.ıhri~ e el lı sesi 

~·, lf.'l'dir.. Har
p·\ lıunil mDrııasil 

o n<'.ık .. 

- Hay lı:ıy na
e 1 Pınreder eııi1. 

ö~ le c lur cfondim. 

R:ı.hriyC' za· 
l iti :J :ı.tmak tııcre 

ocJaı;ırn:ı rıkıyordu. 

Ot<'lc.:i) i gördü •. 
YılzU gfllOyordu: 

ihtiyar kadm - Bacak ka· 
dar bo~·unla pfpo lçmlye utan. 
mıy or musun 7. 

Mahkemade 
Hakim maznuna sordu : 
- Gece sokakta karşınıza 

ç.ıkan bir adamı durdur muş ve 
cüzdanını almıtsınız. 

- Ne bileyim hikim Efendi, 
çok sarhoştum. Farkında olma• 
dan yapmışım .• 

- Bu kimdir biliyor musun? 

Yok.. Nereden bileyim? 

Bu S... Hanımefendidir .. 

- Hal\kı 1 \:tr 

ban ı gdro de ö' e, 
on para Lilc 'Lr· 
moın ! .. 

- Zarar yok, kocasına lylilk etmlf olur,. Emrazı akliye 

1 to diği nif.· 
d · !ıl!l. oldu Bt>y
dı ndi, tcrkos bo
r ı 11 da pntl:ı.mı:, 

o l.umda 1 ki knnş 
fi ı ,·ar!.. 

- Peki öyle olsunt fakat 
ertesi günü cü:ıdandaki bütun 
parayı sarf etmişsiniz.. mUtehassısıdır.. · 

- Yaptığun fena hareketi 
unutmak istedim. Bunun için de 
meyhaneye gidip o para ile rakı 
içtim. 

Kendisi geçende hasta jdi. Berı 

tadavi ettim. 

- Ya 1.. Demek korkmadan 
lrendiaile konuşabiliyorsun. Hort· 

laklarla konuşmlya korkmaz 

mısın ? .. 

- Neye hortlak olsun? 

- Sen tedavi ettiğini söylU-

yorsunt o zaman ölmemiı miydi? 

Darülbedayi 
Gişesinde 

lki koltuk 
bileti verir ınlsio iz? 

- Pazıutesi per· 
tembe i~in mi? .. 

- Bayır yalnıı 

'-ugül için! .. 

Avcı 
Pek av merak· 

heı idi; bir ak,am 
oturmuı lıir kitap 
ok uy trd u. lüırıcı 

IOrdu; 
- Ne okuyor· 

ıun?. 
- A,·cılık hikıl

yel ri. 
- Okurn'ak ba~

kn bır tc)· bulama· 
dın ıııı? 

- • ·e apayım, 
Yarın akş:un Hnı.:c· 

o 
-o-

Mahsup 
Hapishane müdürü mahkumun 

böcresine girdi.. 
- iki gün evvel mabkümiye· 

tiniz bitmiş; fakat bir hata neti
cesi olarak tahliyeniz iki gün ge
ciktiği için biıi affediniz. 

- Zarar yok müdür bey, ge
leceek sefer gelişimde iki gün 
evvel tahliye eder1ioiz 1 

Jin Be\ lorn davet· L., _____ _!_..:_::.__:::_u..iii~~a!iiiiiii~~~21 
liyinı, • b3ş11ndl6n 
C•çcıı bir aTct 
l':ık'&aını nıılata· 

- Olludutunuz nedir? 
-81• ~-
- . Oireı11ftklen aonra kocaıuza mı oku pek•· 

Mblln. S1n1z? .. , 

Ne Var 
Lt_~~t su• J&nllDI reçiyorda. 
~ bapncla biribiri arkuana 
iç dGdtHr çalandı. Poliller ko......... 

- Kim didik plcL? 
- Bea. tram._1 cadclelıiae 

'1kmalr İltiforam. en lr..tirae 
Jol haqiaiclir? Oau aorakba. 

Güzel Kadır 
Bakındı hele bele, 
CiYelek ıOzel kadın •• 
Olm91sun bu halinle •• 
Bir bebelı:: rbel lı:adıa. 

Peıinden kotan o'ur, 
Sana mutlak vurulur, 
Birçok gençler yorulur; 
Heın de pek güzel kadın.. 

lliç ele Yernıemeli, 
Kıçar ılder scvg li.. 
Ç•t rurn b'ıi bıli, 
Gc u.W " .. z.d ~.J.ıı.. 

Afiyet Olsun 
Bir tabakçı müessesesi fabri

kalardan birine birçok cins tabak 
ısmarladı. Fabrika ile mukavele· 
sini yaparken kendisi için imal 
edilecek CŞ} anm bir k~şesine 
" Afiyet olsun " kelimelerinin ya· 
z lmasmı da ilivc etti.. F :ıbrilı:a 
ısmarlanan eşyayı bütün muka· 
vele şartlarma riayet ederek 
imal etti. Yalnız bu eıya arasın· 
d3 bilyük bir miktar da tüklirük 
hokkası vardı. 

- Bllylir•• ne iyi bir koca 
ol•cakl .. 

Başıma Gelenler "'\I 
ıc-

Koca ma.kara, 
Çıkhn paaar•, 
Nekadar yu.un, 
Etmiyor para .. 

Der..fim büyüktür, 
Sırtımda yüktür; 
Kaumın zev~i 

Bir kışlak kürktür. 

Bu da bir illet 
OJnıah elbet .. 
Mahdum kö.enh. 
fater blıildcL. 

Açıldı amma, 
Uyml\I kafama; 
Atef pahası, 
Şimdi sınema .• 

Beni bır•kın, 
Encamım yalcın 

Hoşlıo• l•r 2ü er, 
ttallme bakın!. 1 

L--------·---------~ 

Hırsız 
Oo yaşlarında bir çocuk ka

rakola girdi : 

- Polis amca, dUn gece biç 
hırsız yakalsdınız mı ? .. 

- Niye soruyorsun çocuğum. 

- Babam dün gece eve gel· 

medi de annem git le sor, dedi; 

Yaka lanmış olmasın.. 

Alp!er 
- Baba, bug6n mektepte 

boca bana "alpler nerededir" 
diye sordu ben de bilemedim .. 

- Bilemedim demiye utan
mıyorsun değil mi? Bu sana derı 
olsunt bir daha iteni berini unu

tacağın yere koyma L 

Tav si ye 
BUyOk ada\ ırl· 

diyordum. H rkao 

gece bir otelde ka· 

J:ıcaktım .. Ar ... ıda• 

tıru. Mehmet \liye 

ıordum: 

- Ben Bil\ ilk· 
.ıd&da birkaı; :!t'Oft 

ka'aeağ'ım.. (•aba 

hnngi otolc ıı "'C'm 

Mehmet A'" fıi· 

1 dlltUııdfJ •. 

- Dur, ı ıli, 

- Bu aenenin fapkaları ln•anı tasarrufa 
ahflırıyor. S•O yanak .. mamlle lrttlfdUOU için 
o tarafa podra a8rmlJ• IUzum kalmıyor •. 

l.ıl n geçen sr ı lıi r 

utı 1 de ka rı ı-ı ıııı , 

ı;ok rahatt ı. Şu 

lıi7. m lıi.ıfey(• l>ir 

k~k:>~ ım. \:ıı , ka• 

~ı!darrnm Oz1: ri:ıcle 

c telin ismi '.ııı· 
lıdır .. 

Telefon 
N. Hanımefendi çocuğunu 

Galatasaray liaesine leyli olarak 
veriyordu. Mektep müdüründen 
yalnız bir şey rica etti: 

- Çocuğumun yatağmın ya
nma bir telefon konulama mı 
acaba Müdür Bey? .. 

- Ne sebeple Hanımefendi?. 
- Kendisine her gece yatar-

kent Allah rahatlık versin demek 
Adetimdir de ... 

Hararet 
Muharrir Ubie bir mektup 

yazdı: 
"Aziz kardqim, e.enmın 

hararetli k11mmı bitirdim. O. 
man için gönderiyorum .• " T1'"'1 
cevap verdi: .. Eserinizi okumadım. 
Hararetini kaybetmemesi için. ya• 
nan scbamn içine attım •• n 

Diyorlar 
Mec!i•e yaran ıelmit; 
Kı:ıp yı çal dıycrlar .. 
Hepsı de çok ıüııtelmiş, 
Birkaç ıüıı kal diyorlar .. 

Esmerde~ bıktım deuem, 
İtte kumral diyorlar .. 
Bekleme ar:sk aer1em; 
Pa) ını al d yor ar •. 

Bak. lıın ne düşüyor. 
B .1 tın fal dh " "lar .. 

- Am•n çocuklarım kaçın otomobil geliyor •• 



Vardı 



KULESİ 
Yüzlerce Defa Ölüme Ahlan Bu 

Kan Kocayı Nasıl Tanıdım? 
Bu Maceraların Hepsi Hayal Değil, Birer Hakikattir 

Nakleden ı Z. 

-·-- BaehJor elendim, llqlıyor
..,__ hamm efe•diler... Buyu
ftla ...,.,_diler... Mlater ( Billl
~~•) De ( Ma, .Uyam11) D
~ tü•• ederi& •• fu glrdll
~la ,.. ,.dl .. tn lrtifaında 

indedir... 8a lnaleala lfhıde, 
: Jlrml kllo .. tre llr'at kate-

fdtt ,areceJraials... iki kiti. 
~· mlcadele ediyor.. Te lld 
,...i ( Metolildet) le dls dVT•la
.. cduyor. Bunu yapabilmek iati
ha beyler, kudl (Mototlklet) le
ita. ı.w.ler •• bla lira mtıklfat 
~'··· Haydi efudim, hqııyor •• 

lfh:ror •• bqlıyor .•• 
( Patitaa) daki ç.oluk çucuk 

~leaceleriain aruıncla, yüksek t kereTete çıkmıt olan çığırtkan 
'-'c 'fil bu lizleri a6yliyor; hem de 
• eıalede oturan aiyah biltzlu, 

tiıalı kilotlu, uzun ve parlak çiz

l: eli, nariD •• nvlmll ıenç bir 
•cbnla, ayakta motosiklete da

,.._.k duran, uzun boylu kuru 
le k8'kln yDzlO, bir adamı ıGa
ltriyordu. 
ı._ Kadın, : erkek birkaç Hylrcl 
-. kereyetla yanandaki dik ...... 
~den çıkıyorlarch. Yanunda
•er, 11r1r ettü.n 

- Ne olur canım.. Şunu 

\la de ıarelim. 
l>eduer. Meraktan ziyade, 

haaa'fllclakileri tatmin ıçın razı 
-1dll111. Biz de merdivenleri tar
.._clık; biz de öteki aeyirciler 
lilal, yedi metre irtifamda btlytlk 
.... fıçıya benzlyen aahnenin ke
~· abandık... Bu fıçıoın içi, 

lllboıtu. Ortada ktıçük bir 
:-duruyordu, maaanın UıtDnde 
~ llikel bir çaydanlıkla, eaki bir 
L . P bulunuyordu. F ıçımn di-
111t1ade, o kerevete açılan bir kapı 
~ela. Bir iki dakika ıonra, bu 
ta Plda Mister Billi Vilyamı ga
t.. ildi. Motoıikletini sllrllkliyereli: 

fıçının içine &irerken, arka
;-da11 ela zevcesi onu takip edi

ordu... Bunlar airince kapı ka
=~~dı. İkili de bu büyilk fıçının 

ınde kalmıtJardı. 
- Ta~. T arrt.. T arrrr.t. •• 

~~--=:::=:=======::z==========·· 

\' •••1, lir...,; ff"ayaCfMi •• Halk 

••••te•l 
idare: lıtıtAbul ı Etki Zaptiye ı 

ç~._lçeım• ıobğı 211-
Telefon ı lıtaiıbUI • 20203 
Poıta kutuıu: 1.ı&nbul • 74't 
'l'etgrafı lıtanbul 88NP08TA 

?O ABONE flATI 
~iYE ECNEBi ........ -

) kr. t hn• 27110 kr 
~ " 6 A91 1400 • 

" a .. aoo 
1ao .. t ,, 300 : 

8 •••n evrak geri v•rllma 
e. 1ılnt&rd•n mH'uliyet alınmaı 

"•P 1tla •ektupl ara (8) kurueluk 
Adr dut Ht..nl Jkımdır. 

0 
ea •-titllrilmetl (SIO) kuruıtur. 

.;.:•.ı.•• pbn r•al"' "J•aıleraa 
llaklarl ••hfıb ., ..... t ..... 

alttlr. 

Motollkletten çıkan bu ıert 
Hller, arbk oyunun baıhyacağını 
ilin ediyordu. Seyirciler, fıçının 
kenanna 11ralanmıt. timcli yukan 
selen pptkamn fU kliçDk nut
kunu clinliyorlardı: 

- Hanımefendiler, Beyefen
clller.. Birinci proiram.. Miıter 
Bllll V01ama tarafından.. Duv~ 
ların ı~ilamlığı tecr&be edilecek.. 
Sigar• içmek memnu.. Kenardan 
aarkmayınus •• EU.rinizl ı•ri ahnız. 

Bu kıu nutku, yine motosik· 
lelin k .. lı:in. ~• lnfUtkla aeıi takip 
etti: 

- Tarrt.. Tarrrt.. pat, pat.. 
pat.. pat.. T ~rt ..• 

Miıter Vilyamı, motoıiklete 
atladı, fıçınm dibinde dolaşmaya 
bqladı. Herkes derin bir merak 
içinde, bqlannı fıçının içine 
dotru uzatmıf, af8tıya bakıyor
lardı. Halbuki, bu kadar merakla 
bakılacak ne vardı? Motosiklete 
binmesini iyi bilen bir adam, ıu 
claraak aahada devirler yapıyor, 
ortadaki maaamn önünde duran 
kadana çarpmadan, fıçının dibinde 
dolqıyordu.. Sanki, bu da bir 
marifet mi idi?. Bu adam, daha 
ne yapabilecekti. Olsa olsa, bir
kaç taklak atacak.. Bir iki cam
baz numaruı yapacak .. Ve ıonra 
da, çıprtkan, ( paydoL. ) diye 
batıracak.. Ve fllphesiz, qafıda 
çıtırtkanın yatlandıra, ballandıra 
tiylecliii ( iki kitinin aıom mü· 
cadelesi ) de bundan ibaret ola· 
caktı. 

Ben böyle dUşllnOrken moto
ıildet bllyllk bir gürilltü ile mü
temadiyen dolaşıyor, ve gittikçe 
hızım arttınyordu.. VakıA, bu da 
tehlikesiz bir ıey deiüdi. Nihayet 
yedi aekiz metre kutrunda olan 
fıçının -dibinde, b6yle yftkıek bir 
sliratle bu makineyi koşturmak •. 
Ve sonra, ortada, kurbanlık bir 
koyun gibi miltevekkillne boy
nunu bokerek duran bu genç ve 
dilber kadına çarpmamak •. 

Birdenbire, bu büyftk fıçının 
cidarları çabrdadı. Ve fıçının 
dibinde, bat d6ndftrücll bir 
•firatle dolaşan .motosiklet, bir 
anda yukarı doğru tırmanarak, 
duvarlarda bCiyUk bir BrilmcK 
gibi dolapuy• baıladı. ETI'ell 
buna inanmak istemedim. Ve buau 
basit bir fizik oyunundan c:IOpn 

1 idi bir prlatanlık ıannettim. 
G6zl~rimi, seyircilere çevirdim. 
Herkes btiyiik bir hayret ve 
heyecan içinde.. Bu azjın maki· 
nenin birdenbire ıaptolunamama• 
aınlfen, küçük bir yanlıtlıkla 
ih.erlerine saldırmaı:ııdan korka· 
rak bu ç•lğın marifeti seyrediyor
lardı. Bu esnada 16zllm, •talı• 
dairi kadına ilifti. Kadın, ma• 
uya dayanmış, duruyor; yalnız 
ara11ra, va2iyetini hiç bozmadan 
ılirmeli gözlerini kaldırıyor, et
rafınd• öllim çemberleri çeYiren 
bu azgın makineye, bulanık bir 
nazarla bakıyordu. Miıter Vilyamı 
yavat yavaş motlrlln •Oratini 
hafifletti. Ve biraz aonra ela, yer
de makine.lıii durdurarak, seyir
cilere askerçe bir aellm vereli. 

Şimdi çıiartku, tekrar alıe 
bqla181fbı 

- Hanımefendiler.. Beyefen
diler.. Bu g&rmlt olduğunuz kor
kunç ve tDyler Orpertici adamla 
aevcelini, hiçbir ıigorta kumpan
ya• kabul etmemiıtir. Bu adam, 
siıortalara müracaat ediyor T• 
ıoruyor: 

- Beni Ye relikamı niçin 
kabul etmiyor ıunuz? 

Diyor. Sigorta kumpanyaları 
da bunaı 

-· ÇtınkU ıiz, hergDn, her 
aaat 61tımle mücadele ediyoraonuz 
Ye, bir an bile 6ltimll dliflinmi
yoraunuz. 

Diye cevap veriyo.,. Şimi bu 
karı kocanın birlikte yapbiı bir 
oyunu göreceksiniz ve sigorta 

kumpanyalllfına hak vereceksiniz. 
Cığırtkanın ıealerini, mot&rtba 

ıer! ve korkunç gürilltlbll takip 
ettı: 

- Tarrrt.. tarrrt.. pat.. pat.. 
pat. .• tarrrrt. •• 

( Arkuı Ylll' ) 

RADYO= 
27 T&frinievvel Perşembe 
JıtanbuJ (1200 metre) - ıs orkestra. 

19,5 alaturka ıaz, 2l gramofon ile 
opera parçaları. 

Bilkreı - (394 metre) 20,so Domi· 
zetti'nin methur Lucla opereti. 

BeJant - f80 metre) 21,SO keman 
kon1eri, 22,to nete •eren havaler 
28,10 orkestra. ' 

Roma- (441 metre) 21 gramofon 
21,45 cCezayir'de bir İtalyan kızı• t~ 
mlndeki operet 

P,.at - (488 metre) !0,05 BrUna'· 
dan nakil, 20,~0 Atelye tiyatrosundan 
nakil, 22,20 Paganinf hakkında bir 
konferanı, 22,80 orkeat•L 

Vlyaua - (617 metre) 21,40 orkee• 
tra, !S,15 ak9am konseri. 

Peıt• - (5M metre) ~,so Lalamo 
iıminde bir dram. 

Varıon - C1'11 metre) !O koHeı 
12,30 ıtüdyoda komedi. 

berlin - ( 1685 metre) 20,26 koa· 
ferans, 21,10 konaer. 

28 Teşrinievvel Perfımba 
lıtanbal- (llOO meh'e) 18 alaturka 

aaz, 19,5 orkestra, 21 alaturka ıaz. 
Btlkreı -(894 metre) 20 Radyo cıa

rllfOnunu, 20,40 ıramofon 21 keuer. 
Belpat - (480 aıtn) IO tonfraııı 

29,0i> konser. ' 
Roma- (441metre)20,15 gramofon, 

21,45 utan ıar.Juları. 
PHt - ('89 mıtre) 20,05 konMr. 
Viyana - (IS17 metrı) 21,tfi Oeııu· 

bt Almauya gecesi. 
Pette - (&50 metre) 20,·U orkeatra 

IS,45 çıga.n. 
Val'fOYa - (t4U metrı) !0,80 Rad

yo gazetesi, 21,15 aenfoni. 
Uerlln - (HSS!S metre) fO lr:onfrana, 

11 Mozar gecesi, 22,46 E11ıden hakkın· 
da bır konrranı. 
~ ~-=,~=:;===-==-· 

Cellitlıktan Muharrirliğe 
Geçen Garip Bir Adam 

Çekoslovakyanın Resmi Celladı, Şimdi 
Çok Okunan Bir Muharrirdir 

f ngiliz Callldı Con Ellis ıe-1 
çenlerde bir cinayete kurban 
gitti. Çekoalovakyamn meıhur 
idam cısı F ranç Brumariaki de fe-
na bir akıbete uğradı, ge'fezeliii 
yllzftnden itini kaybett. Anlqı
lıyor ki, asrımız, dtinya maliyeci
lerine yaramadığı kadar resmi 
cellAtların da kArına kesat ae
tiriyor. 

Brumariaki oa aenedenberi 
Çek hll~Ometinin reaml cellAdı 
idi. Batından ailincllr ppkaJı, 
ıırtından redingotu, ellerinden de 
ıiyab 6rme eldivenlerini hiç çı
karmazdı. 

Bir gO.n, hunhar bir caniyi idam 
etmiıti. Mabküm Brumaritkiye bir 
hayli zahmet Mrmifti. Yorgun ar
rın bir birahaneye airerek bir Ud 
bira içip dinlenmek latemlfti. Bir 
gazeteci ile ahbap oldu. Biraz 
gururlanmak için, biru da alko
llln teairile iki kadeh 11rkadap 
bir hayli konuttular. Brumarlıld 
ıazeteclye bir hayli macera aa
latb. Bu arada, relllll Yazlfeıinln 
cazibeaine kapılarak kencllaine 
birçok kadınların atk ilin ettik
lerini •6yledi ve daha buaa ben
zer birçok boıbotazlıklarda bu
lundu. 

Gazeteci yemeden içmeden 
btHihı a6yleneoleri putelİDe 
yudı •• kıyametler koptu. ~ 
hllk6metl, apını bu derece apk 
tutan Nimi eelllduaı et.bal ... 
letti. Brumarlald bet param '°" 
kak ortuanda kaleli. 

ilk it olarak derhal kudilial 
teıhir eden ıazeteci aleyhin daYa 
ikame etti •e kuandı. Fakat bu 

Sabık celllt Pranv Brumarl•k• 

kazanıı tamamen maneYI bir ıa
fer oldu. Çllnldi mahkeme, o
latediği tauqlnata hlkmetmedL 
Brumarlald bir mlddet bek· 
ledi. Birçok maruf luaalar 
için oldufu gibi bir •ema kuın
panyumua çdap kendiaini anıaje 
edecepai aanaecllyordu. Omidi 
boıa çıktı, nihayet bir matbaao 
De anlqb, hatıratım ıattı. 

Bu abt •erİfİ yapan matbaa• 
CIDID iflerl boauk aicliyor, iffı. 
etmok &zere bulunuyordu. Fakat 
Bmmariıki'nin enrleri, ilmlt 
edilmedik bir raabet ıardD. 
Matbaa lfllataa kurtulduktaa 
bafka 1abık Celil ela yuvarlu 
bir ıe"et kaıuclt. Şimdi o, 
ÇekoıloYakyanın en fazla okunar 
bir muharriri olmuttur. 

lzmirde incir Fiatleri Bir 
Miktar Yükseldi 

A-ın "88MIJ•el.._ ....... k_..•ra• .,.,... 111• mılllu• 
bmir, (HURll) - Bir la.fta. ,abelmulacle bqbea Ulil e).. 

claaheri lmıdr incir pl,.a••cla •utbn'· 
lliamedil•c•k kadar kanetH bir Buad .. bqka INraya ak ... 
liarek-et u ıl• ı~· elen .. ciddi la•berlerı Rmlana 
Bundan ev•el Aydından ipclrl.. da piyaaamııtlan .. .am ..._ 
rimb hakkında pnclerdiilm mek- caldannı patermektedlr. ÇtftP. 
toplarda yazdıtı• enclifeli 1atır- nin elinde mevwt ~ 9 -81•• 
lan bu defa JUmıyacapm. Çnn- hurda •• paçal ma..._ "!Ue .. ler-
kll me'flİID ortalannda incirleri- de aablmasına IDl'J• ".ı~k· 
miziD aatılmıyacap hakkında tedir. Çiftçilerin elbadea çıkaa 
izhar edilen enditeleri n yer ineirler peyder~•f : _ ihraç edti-
bulmadıj1 bllylk bir memnuni- mekt..tlr. Amerik.' XduoloılıG•sl 
yetle ıörlllmektedir. incit ......._da bu '•De ~ S. ~ .. il 

Aydın hinterlandının bu anekl ••~ tedbirktri takdir e(.•a :.. ir 
fazla incir istibsallb ılrraın elin- rapor lıazırhyarak hhk6:nete 
den tamamen çıkmak llzeredir. ı&ıdermiştir. Bu rapor berine 
iyi mal incir piyuaıında bir haf· Alnerikaya sevkedeceiimls iacir-
tadanberi 3 kurut bir tereffn lerin . tam~men kabul oı.nau1t 
k d d·ı · · in · k · tabmın edılmcktedir. 

ay e ı mıştir. cır omısyon- Eter me•-. ..... tiadea 
cuları ne babuına olursa ollUD if b • L:.:~ --ı 
i 

. . . . 1 i t" 1 -Lta ı aren pıyuaya UIP!l.., ~ 
IJI CIDI am:ır et sa Dl a m11& k..GI • -
ievam ediyorlat. aef v ""f',~.,, _ ... 1 ,..;.~ 

Mekteplerimizde ve aakert ula AKut •!'"au~ ..-
möeuelerimizde incir ıarfedile- men Aydlll çif{Çilen ~d• 
ceii laaiterleri incir piyaalama .. mnundur-. - Adnv 
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J -ı. ne ht'diye edilen c~crin tercümesi 

ANAKKALE 
-142 - Yazan: Ceneral Oglander 

Türk Toplarının Ağır 
Ateşi Altında Durdular 

Solda, sahilden bir mil 
mesafede birkaç harp gemısı 

korkunç tekillerini ıakin de· 
niıo aksettirerek uyumakta 
o(ao birer deY &İbİ hare• 
ketsiz yalıyordu. Gözün göre· 
bileceği yerlere kadar hiçbir 
hareket ılrlnmDyordu. Sanki 
bGUin klinat uyuyordu. Ancak 
Alübaba. tepeıinio ıineıinde 
·lngilizlerin ıaı dikdili noktada· 
kızd gelincik çiçekleri bu man· 
ıaraya bir ıalontı biul Yeriyordu. 
Fakat yanm ıaat ıonra bu 1&ldn 
arazi parıldayan binlerce ıUngll 
dalgalarile altOst olacak, yüzlerce 
kıymetli vtıcudlin mezarını tetkil 
edecekti. 

Sabah ıaat 10,35 te fırtına 
koptu. On beı dakika bütUa 
aemilerin toplarUe karadaki top• 
lar mnthiı bir ateş açtılar ve bir 
müddet ıonra da Yeni Zelanda 
kıtaatı 88 inci livanın hatlarım 
feçerek ileriye hareket ettiler. 
Fakat topçu yine bir iş görem~

miştil Sağda, Canterbury taburu 
300 yarda kadar ilerJiytbildi, 
fakat ondan ıonra durdu ve iler· 
liyemcdi. Merkezde Aukland ta· 
burunun bazı müfrezeleri Çam 
ormanının öteki tardıua kadar 
•Asıl oldular, fakat derlıal mütbiı 
zayiat vererek geri pliskürtü\dü
ler. Sol tarafta ise 250 yarda lca· 
dar ilerledikten sonra Wellington 
taburu da Y sahili tarafından 
açılan ml\thiş bir ateş kar~ısında 
olduğu yerde le.alıp siper almaya 
mecbur oldu. Bu aralık, Zığındere 
mahmuzu üzerinde, bazı keşif 
kolları her iki cenaht c da bir 
parça ileriye gidebildilerse de, 
düşmanın gizli mevzilerini keıfe· 
demediler ve bütiin gün dlişıuan 
milralyozları bu mahmuzuo üze
rinde her türlü harekata mani 
oldu. Öğleye doğru lngiliz hü· 
cumu akim kalmışh. ÔğJeder.. 
sonra saat llç. buçukta vaziyette 
bal! bir tebeddül yoktu. 

S:ığda, lngiliı topçularmdan 
daha mükemmel bir surette mü· 
cehhez olan Fransız 7,5 luk top· 
ları mütemadiyen ilerdeki sırtlan 
döYdüğü hAlde, bu mıntakada 
tek hir Fransız neferi bile yerin· 
den kıpardıytmadı. Şimdi anlaşıl
dığına göre Fransızların o za
manki vazifeleri lngiliz1erio takdir 
edemiyeceii kadar ağırdı. Her 
karı~ araziyi sonuna kadar mi~ 
dııfaa etmek emrini alan Ttirk
ler, S<'ll hir ild S!Ün zar-

84'S ..-. OiJ" 
•~RtL•AI Nt 

~~Sb.R: 

Eında Kerevizdcrenin garp ya
macının yükıek kısımlarında 

mUthlş bir mUdafaa hattı teıis 
etmişler ve burumı ıonuna kadar 
muhafaza etmiye azmetmiılerdi. 
Derenin kendiıi bile Ttırklerin 
takYiye kıtaatı için emin bir yol 
teılril etmekte ve ıol cenahları 
ise Anadolu aahilindeki ajır 
toplar tarafından himaye edil
mekte idi. Binaenaleyh, lnailiı· 
lvia J.abwi oU.adığı lıalde Fran-
11%1u laakikıtt• Tl\rklerin e.11 

mOdıfaa hatJanndan biri ile kar11 
karpya bulunmakta idi. Bu nokta 
hatucla tutuluraa, Jenral O' Ana• 
deı'n. lngilizler Kirteyi zaptede
medikçe ıol cenahını ilerle· 
mesiııe imkAn olmadıiı Ye sai 
cenahın, Anadolu tarafındaki 
Tilrk toplannın aiır atqi 
altında, oldukları mevkilerde 
kalmıya mahkum bulundukları 
hakkında J~ncral Hamiltona 
gönderdiği raporun ruhu daha 
iyi anlaşılır. 

Fak at Fransızların maruz kal· 
dıj"ı milşklllltı biimiyen ve üç 
lngiliz linsııun henüz ihtiyatta 
bulunmakta olduğunu düşlinen 
Jenernl Hamilton için mağlubiyeti 
kabul etmek imkanaızdı." V aziyetl 
~urlarmak için son bir gayrette 
daha bulunmıya karar •erdi ve 
Jeneral Hunter - Westonun yeni 
bir ileri hareketine hazırlanmakta 
olduğunu haber alınca, · öğleden 
sonra saat dörtte, Avustralya 
livasilc de takviye edilmiş olan 
bütün İngiliz hattanın siingü taka-
rak tam saat 5,30 da Kirte isti
kametinde ilerlemesini 

rKumbara ~ 
Sahipleri: 

29 teşrinievvel kumba:-a
nızı doldurnıa JfÜniidür. 

Kumbarası 
olmıganlar: 

Bu hafta içinde İt Bankasından 
alacafını:. kumbaraya, ilk arttıraca
tınıı p.ıray 29 teşrinievveldc ahnız. 

-Tiirkiye iş Bankası -

Pertevniyar Vakfından 
Şitlide Ebı: kıx aokağında kiln 

VaıJ" •partııııanınıı 6 ve 11 numa

r•h daireler: b rtr acne müddetle 
yirıwi eiin içiı mııuyedcyc konul
nıu~tur. K ıralanıak iıliy~nlcrin art
tırma ~ünü ola.ı Tc~ri:ı cv~clin 31 
iııci p~zart,.ıi :;:ünü na on l.ıeşe 

kadar 1.tanbul F.vkaf Mildiriyetindo 
Pert~•nİy•I ~akfı id~rl'•İnc ve>•a 

Encüıa•ne miiracaat ctındf!rı. 

letanbul icra IUklmllğınden. lst anbulda 

Ta,handa halı tıJllfiycde bulunan Tilrlc Ti· 
Ciolrct "• Sanayı Hani< •• ta.tiye he~·eıl na

mın• naaleten ve \l:kalcten .. vukat Cevat ve 

1 Celil Haci Sofu Be} lerin lıonkordato l\·ln 

muhlet \ erilıuaa\ talebıle 'ukııbula müra• 

cıto<llcri lhl'rin~ • r .. lulınım tc~kıkııt netiı:e· 

ıinde korıkordıı to 1 aleblu in ıı :u :ırı itibara 

nlınmaıına \e ıcrı vıı ifli\s kıınunuııuıı J86 

, ,. 2R7 inci m"dıleleri mucibince borçlu 

1 iir k 11car,.ı ~., San•) i Hıuıkuına ikı ııylık 

bir ıntilılet 'er lmuinıı _.,. G.tla tada Billur 

hanrnda liçündl lı.aıtA u ul<al lsmail Sıtlu 

Beylıı komiler hıylnine ve i'bu mlihletin 

lllnı ile beraher icra ve flAıı daireleri ve 

1 apu ekil aı.•mur luklanna blldirilAtnl•• 

kau.r verilaait elduiu i!ln • uıııu. 

SON .POSTA T eşrinien·el 27 

ı·····;····r·· .. ··KiiÇiik·····ıianiar 
leee111e111e1 .. ee .. 11e1111eeeeeeeee .................... ı114e4141•e•e•te~eMe"IMeHIHeHlt94te4te4~ ........................ .. 

[ -., 
Faydalı Adresler 1 

______ • __ _J 

DOKTORLAR 
Dr. Sabri Osman ( Operatör ) 

.. Jrkecl 
Şabinpafa oteli k&rtısında • Dorvi9ler 
sok. No. ~. Öğleden ak9aına kadar 
bilümum harict Te kadın hastalıkları. 

Dr. H•yrl Ömer Fren~t, Belıoiak· 
lutu •• Cilt 

h:u talıkları mUtehaası•ı. Almanya 
emrazı cildiye n zührniye cemiyeti 
aıaaınclan. Beyoğlu, latlkUJ caddea\ 
AğlleamiI karıısındı No. 183 Hergün 
Oğleden sonra. Tol. Beyoğlu 48586. 

Dr Mehmet AR Se...Uye mltehH· 
• ııı.a, Sirkecideki 

muayenehaneılnl EmlnönO. hanına 
(sabık Kan.kat) nakletml9tir. kabuh 
bcrgUn öğleden sonra. 

Emraıı Dr. M. Nahabetyan 
dahWJ• 

zftbreviye ve kadın hastalıkları teda· 
Tihanetl. Beyoğlu, Sakız Ağaç No. 6. 
KAhul saıı.ti: !>-12 ve 14-!H. 

Dr. Re,tt Kadri m:ı:h~~:m 
Sirkeci, Tramvay duragı, N'o. 8. Her 
gfin sabahtan aktam·• kadar. 

Cilt n aUhre-
Dr • Kemal Nuri •I haatahklar 

ınütelıassı ı. Ue~ og'lu, lıtiklll.l caddesi 
Abdullahcfoııdi lokantası ittisalinde 
Homeli ilan No. Hi. Her gün öğleden 
şonra 13 t ı!, 20 1 :.?. 

Dr. Sabih RU,tU 
ıtuareııehaııesi: B.ıb<;ı>kapı, Dr. Artıır
yJın Harı, • 'o. 3 - 4 . cnınad n maada 
hor gnıı tı - 18 a ı,ad r . 

Dr. Kenan Hasan Röntkcn ve 
Radlum 

mutchassısı . Avrupad:m avdotlo youl 
getirdiği :ılcflcrle lıast.tl:trını yeni ıı:ık· 
!ettiği nıor.} ll Sİllt>trlllSI fevkinılcki ıuu
ll.) enehınu-,,i n de her gfin lrnbu 1 eder. 

lfostalnr l (\ilk tiiilıulı,t ~ ı torııwkte<lir 

Dr. E. Orfanldls 

ııhık n-ıLt ııılarıııd ıı . 
caddesi ~o. ~ 1 fel. 

Pari• Sen Lul 
haataneal 

B yoğl•ı istiklal 
Beyoğhı 37 H. 

---·· -- ---
Röntken 

müteha11111 Is mail Süleyman 

C galogl r H .. a o Ti rtımanı 17 - 21 
\' <'Jıi t,cl rd ~ i toın ınıı.ld nr. ilô 
her ~uıı s lı.tlıt.ııı :ıl.şaıııa kınlar has· 
talarırıı t tl:n ı <:tl r. 

Dahili ve Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm haatahkları teda· 

vihanesl 

muavı e lı.ırı o iııı ratllı 'l'raunay "stas· 
) onu ula sırrı Cn' er eczaııosi IJıtişi:,in· 
de 25 'Xo, lı c- Azim • :ıpartıınanıı11u 
bıriııei k.ıtııı·L naklotıııi~tir. Her~ in 
W ten ~J yo kadar. 

D... Ahmet Vicdani ~tuayenehanuinl 
Veznecilerde 

Letafet apartnıaıııııııı 2 iııcı kat :! inci 
daire'\ine n:ı.klctıni9tir. Cum ıdan ıııa
ad.ı hcr~ıın 12 'o 1 t-20 o kad.lr 
l'ıız Hl""' ;!lın1cri ıneccıuılrlir ' 

Huekı butancıl kulak 
Dr. Ziya Naki boğ-aı, burun mUteh•uıcı 
;ıı ıı:n Pıwlı:ııııı : Tiirlıı', t:alııalı , atlılesı, 
No Hi Telefon: 2:-;,~7 

~~--~~~~~-::-~~~---

' 

Öpuatir 
Or. Halit Seza latanbul · Dlvanyolu 

Eıı.ııı \':ı~.ı l'oka~ı, .\o :!IJ, lll'r~ılo 
ı . 7 Tı ·kfuıı • :.:~.;:ı ı 

~ .. kl Cilt '0 tü ıccvl 
Dr. S.hatUn ...,-v huı,.lıklu 

~lı wlı:\!l"ı'ı ı:k .. r• cn<l. I& f'rrl't 
~ tf"lı kar91 fili,\, :\.\ nıl• ·y •partımırı, 
::-.,., ı:!:ı llN ~ ·ııı al 1 uııu k:ı.dar 

ıh.an Arif Cerrahp•t• haatanc.t idrar 
yollan haatahklan mllte· 

hıı.ssıe operatörü Muayenohane: Cnğal
oğlunda eozahaneyo bititik No. 80. 8-6 
ya kadar basta kabul eder. Tel. 21614 

D Ali Mazhar Salıa~tan <Sğloyo ka-r. dar: fakllmde Altı-

p_ırmak rLığaır. Uetunde 1 inci katta 
ıQğleden sonra: Fatihte, 'l'ramay fstaı
yonundak.l mullyeaehanesinde. Tel.22869 

D Çlprut Parlı Klhalklırfaden mı· r. auD. Orahalm .. F.raaau 
haat&nelerl cilt, saç, frengi Tt belıo· 
ğukluğu ı lneI ıınıf mlltehassııı. Be
yotlu, Almalı Keıçlt, Attıa Han. Tel. 
43362. 

n 1 H k Dahut •• çocuk or. ual p ak 1 haatalıkları. s.~ ... 
akfaıa evinde ( Topkapı Traa. Cad. 05 ) 
Ouma, pazardan gayri 2 - 6 muayen .. 
banes\nde (Aksaray, Etem Pertev eo
ocıaal arka sokak 11 ) 

DIŞ T ABIBLERI 
Cemal Ziya Kllprübatı, Emtaial 

Hu 2cl kat Ne. 4 
Hastalarını her gUo 9 1/2 - 19 a ka Pa 
kabul ve tadavl eder. 

N h S.yoflu, 
ur ayal Hanım T .. toaya 

kar911ında No. 472. Cunıad:ı.n roaad' 
her glln 10 - 19 a .kadar hastalarını 
kabnl ''e teda•i eder. 

PUzant Şamlı yan Beyoilu fıtfklll 
Cad. Malea RuJ 

yauındakı 28 No. lı apartımanın 1 ci 
katına naktolnnup her gUn hnıtalarını 
kabul eder. 

Muzaffer Hü U Beyoğfo, Parmak· 
sn kapı imam ıok. No. 

2 Nuri B. apartmaıı kat 1. hergUn saat 
!I dan 20 yo kad:ır, ve fevkalllde ahval· 
• • • 'ı:t' c r i d .ılıl hastnlarıııı kabul lldcr 

Karaköy tramvay du• 
Te.,,flk Rıza rak maballl No. 3. 

Hcrgun eumarlan maad:ı. den !..0,30 a 
kadar baıtalarıııı kabul eder. -------

Çcmberlita, 
Kema1 Enver Turan apartımanı 

1 itıci kat. Her ı.,riin saat fi- 20 }6 ka
dar hastalarını kabul ve tedavi eder. 
----------------

Fahri Bahçekapı, Kazmlrcl All Riıa 
mUeHHeııinln ü.tDnde, 

lzzet Bey llan. Her gti n • at 10 dan 
19 a kadar. 

--~---------------
BUnyamtn lstepan Cafaloğlunda

ı ı ubılıı Şark 

Et>zaııO!l eahib. l0 odıL1Hı9a, Milsellirn 
okak No 20 Her gUn, cumadan nı:ı.:ula 

. nat 9·20 ye kadar. 

t Ş ket l,tanbul An!tara cad. 
· ev Tel: 20049 

1 tanlrnl ve Parla F:ıkultelerinden 
mezun Hor gUn 2 - G ya kadar 
ha taları ııı kabul eder. 

Bedri Hakkı K~~~;:r 
Ouma 'e pazardan ınaad,, her gUn 

saat 9 dan 20 ye kadar. 
--------------

R o ben son Aynac•yan Pangaltı 
Harbiye· 

Fntih Tramvay istusyonıı kartısında 
No Gi. K:ıhul saatleri : ller giln !)- 12 
ve J 1-22 Cuma 'er azar /ıırleye katlar. 

H Sirkeci Dörtyolağzı 
Ahmet lkmet Betlr Kemal Ecza.11eal 
kurıııım<la So. 4. Her giin saat !J • 20 
ye karl:tr hastalarını !,abu! oC!er. 

HllsnU Mu.Uf• Ak~ar•y, Ordu cad· 
deaı, Paıar mahalll, 

Halil lıey :lpartnuu ~ inci kat. llasta
larını lıergiln kabul ve truavl eder. 

Adtl Tephane, S.ıiukeaan 
caddHI No, 89 

nerıtlltı sut 9 d:uı 18 e karlar ha11ta· 
larırıı kahul ve ted:.ı.vl edıır. 

ı·~ ~ ...... ~--.-'lıt_., ... İ.s.ta_n __ b_~_ı_B~e~le~d-·ı~·:_~_s_i_.H ... ~1-Ia_r_•...._-.........__.--~~ 
Kadıköy Dairesinden : Borcun ödenmemesinden dolayı lıadz 

edilen mubtellf e;b'atta 537 kilo kur~un borusu ile 30 adet terkoz 
saati 31 tO 932 pazarle!İ günü 11aat 14 t• bilmüı:ayede Sandal be

desteninde aatılacağı ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için aatın alınacak (500) ton maden kömiirünUn ,artna

ınesi mucibince ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların fartnameyi görmek Uzere hergün ve münakasaya 
iştirak etmek için ~~ 7 ,5 teminat akç~lerile birlikte zarflaraoı 
nihayet 5-ı 1-932 cumartesi ıUnü saat (15) • kadar Galatada Mü· 
bayaat komis)·ouuaa vermeleri. 

Cahlt Klmll KaraklS7 Tünel 
karfı•ında No. 21 

Hor gfln sabahın 9 undan akşaoıı 
19 una kadar hasUılarını kabul 
tedavi eder . 

~--------------------~ Ubeyt Şamll Kadıköy Pazrıyolu 
No. 83 

Cuma.dan ınnda her gUn 8 buçukU 
19 :ı k dar ıııı.-talarıuı k bul eder 

Süleyman Faik Toklu o 
Babçekapı, SelAmet Han, linci k 

No. 2 ye naklotmiıtlr. Horglln 9 d 
ak9ama kadar hastalarını kabul eder· 

M. SAIT Yuarpoıt ... caddı.ı 
Vlora Hu No. 11 

Pertembe Ye cumartesinden maa 
bergün 10 4an 18 • kadar butalart 

kabul ve tedui eder. 

KiMYAGERLER -Dr.HUaamettln er •. ka• 
bnrat, 

menddı g1datye, ttoartt n anayf 
Ullta yapılır. Bahçekapı Emlt.k 
Eytam Banka11 kırtııında izzet B. 

Dr. lbrahlm Etem Dl•aarelt E.ld,.. 
Mabfllt. Tel: 2S!S48. Hayati, aınaf 
gı4at btlamum tahlil&t. 

MiMARLAR 
Nihat Vedat Di,L lllb. 

Mı ... 
Beton - arme, Mimari ve Taahhllt. 
projeleri 10 günde teslim edlliı ve m 
canl<lir. Galata, Nltastacıyan ban 10-11 

[Şaganı T afJsige Milesseuler 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
1 t L k 

Slrkeel tren 
• asyon o antası 11taalyen 11 

Muntazam Oğlo ve aktam yamekler 
BiJa ve rakı bulunur. Nefiı mezelet 
vardır. Fiatlarda azami ucuzluk. 

TERZi ve Tile. TERZiLER 
Avedv n Sultaa Hamam l'rlH'adel 

,,a Hanı "R - 39 

Kum ıtlnrın nern eti ve dikltinfn ı.ara· 
fotl saye~lndo en ınütktllpe ent matttt" 
rilerini memnun edor. 

Ha11t Yeni Poıtane kartınnda 
fındık zade Hoa No. 1 

En ~. rı moda, g:Lyct itiu:ı ile dikilmit 
elh e giymek ıetcr eıiz nııracaat 
c.dt ile • ğiniı: ) e~. rıo ıntlP • dır. 

Sevim Terzihane1!. Hann Muhittin. 
İ•tanbul Ankara Cad. No. 51 

;;ık 'e oıı modıyı ınu,nhk olbi elet 
U\ g ın fia11Pr ı Kanaat ~tirmok için 
Mr .zı\ ırrı ti lır , 

l(ÜRi( MAGAZALARI 
J. Turç hin Moıkof klirkçO ve 

kadın Tcn!hnneal 

BoJ "~ ı, 1 tıklll caddo i, No. 32i 
Yıldız llaıı, Oçiıncu k t. No. 6. l oto 
'"'por ııstıınde. 

ŞAPKA MAGAZALARI 
AN TUYAN BONELLIS Beyottu, !ııtklıl 

Cad. Ponaı. 
ıok. No. 8 ;:,on moda kadın ıapkaları. 
'famirat ,.e tahvilat yeni modeller gibi· 
Buhranrtan dolayı büyllk tenzilut. 

ÇIÇEKÇ LER 
Yanl Koatazoa Beyojlu, lıtildll eado 

No. 178 Galataı.-

u.y k ıu ımn d.\. Tel. 40527. 'l'alıit v• 
taze çiçekler, fidanlar, sepetler. Het 
tnrlil merası m için buketler. 

MUHTELiF 
E wtlatabdlml• 

Madam dit idarflhaneat 
Beyo:,;fo, Kar:m fil 11ok. 'l'ilnel 
No. G Tel. 41480. Evlere a9çı, 

Han· 

~· biztnctçi tedaTik olunur. 
-----~ 

al ..a-ktU ya ihtiyaç 
I" llHll O vardır. 

abahl:ırı q dan 10 a kadar Gal.
ta ıl' Oıııor bit han 3 nncU kat NO· 
2fi \'~ uıllrnı· nt. 

1- J Em itik _ 

S•lthk Hane Be1lktaıt• 
Pa,amahal· 

lciiıııuu, tra. 11\:.t) cadde inde 18 n ıınl'· 
ralı h.uıe aıılıl,tır. Gornıek 'iil p: zari•" 
içiıı ic;:iınlokiltıre ınUra aut. 

------~---~---
Ü ık U dar - Selimlt• 

Satıllk hane ~cıacı aakak No.12 
8 oda -~ artın bahçe yarım mHura ıu.11' 
havi 3 kath \tlrsir hane 2500 liraya aatılıktıf• _,, 

Caialotlunda Kı~ 0r 
KIRAL1K DAiRE tamaktebl kartııuıcl• 
ber t onioru bt\İZ (içtihat) .ıpartıru•· 
nııım \Jbtur O(lalı ild d:ı1reıi kirah"ttf• 
Telefon: ~OSC'kı 



iş~ihası:z.Jık ve kuv.vetaidik 
faied veı tesiri göriilen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

. Türkiye. Ziraat Bankası 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Banl<ası Umumi Heyeti sureti adiyede olarak 
lcinciteırio ayının 30 uncu gününe tesadüf eden Çarşamba gUnü 
ıaat l 4 de Ankara BanKa Merke.zi binasında toplanacaktır. 

Murahhaa Beyefendilerin ziltredilen gUn ve saatte teşrif buyur· 
aa.aları rica olmtllJ". 

Mtınkerat ruznameai qağıda yazılıdır: 
1 - Türkiye Ziraat Bankasının 1931 hesap senesi mıramelib 

Lallında tdare Mecli.Si ve Muralöp rap.orlarınm okunması, 
2 - 1931 ıenesi bilanço, kAru zarar hesaplarının tasdiki 'V'e İdare 

llleclisi aza11mn wası, 
3 - 1001 murakiplerinin licretlerinin tayini ve 1933 seMsl için 

2 murakip ve 2 yedek murakip intihabı, 
4 - Mtıddetleri biten. idare me.cliSi azası yerine aza intihabı. 
Türkiye Ziraat Bankası Hey.eti Unıumiye murahhaslarının isim

kri berveçhi atidir: 
Adana Nafia Vekiliı Hilmi .. Meb'us Zamir ve Ali Beyler. 
Afyon : Meb'us Ali-Cemal-Avukat Kemal Beyler. 
Aksaray : Meb'us Süreyya R 
Amasya : Ankara Trcaret Borsası Reisi Salih Sabri B. 
Ankara : Mcb'us Rifat·Şakir-Sabık Meb'us Ihsan Beyler 
Antalya Meb'us Numan ve. Rasih Beyler. 
Artivin Meb 'us Mehmet AH Bey. 
Aydın ı Meb'us Aslan-D<>ktor Mazhar ve Fuat Beyler. 
Balıkesir : Reis Kazım Paşa Hazretleri. 
Bcyuıt : Meb'us İlisan Bey. 
Bitecik : Meb'us Hayrettin Bey. 
Bolu : Meb'us Emin Cemal ve Ş6krti Beyfer. 
Burdur = Meb'mı Mosfafa Şuef B. 
Bursa : Meb'us Refet-Emin Fikri ve Rüştü Beyler. 
Cebelübereket Meb'as lbrahim Bey. 
Çanallkale : Bdediye Reisi Veli Na le • Ziraat Odası Reisi 

Çangm 
Çorum 
Deniıli 
Diyarıbekir 
Edirne 
El aziz 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişeh~r 
Gaziantep 
Gireswı 
Güm .. hane 
Silifke 
Isparta 
lstanbul 

İzmir 

Kars 
Kastamonu 

kayseri 
l< ırldareli 
Kırşehir 
l<ocaeli 

l<onya 
l<ütahya 

Malatya 
Atanisa 
Atar aş 
Mardin 
'1ersin 
'4uğta 
Pduş 
Niğde 
Ordu 
ltize 
Samswı 
Siirt 

Nazım Ezineden Yahya Se:rai Beyler. 
Maliye Vekili Abdülhalik R 
Meb'us fsmet ve Mustafa Beyler. 
Meb'us Yusuf Ziya-Necip Ali· Dr. Kaum B. ler. 
Meb' us Zülfi B. 
Meb'us Faik ve Şeref Beyler. 

: Divanı Muhasebat mümeyizlerinden Mehmet Nari B. 
: Meb'us AbdUlbak B. 

Aziz ve Asım Beyler. 
:. Meb'us E 'n B. 
: Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyler. 

Meh'us Nuri B. ve İhsan Paşa. 
: Meb'as Hasan Fehmi B. 
: Meb'us Hafoı:. Enıin B. 
: Meb'us Mükerrem ve Kemal Turan Beyler. 
: İnhisarlar Vekili Ali Rana • Meb' us Ziyaettin

. SeI~h Cimcoz Beyler. 
Meb 'us Mahmut Esat, Osmanzade Hamdi ve 
Kamil Beyler 

: Meb'us Baha Talih B. 
• . 
. . . . 
. -

. . . . 
: . . 
. . 

: 

Meb'us Tahsin - Tekirdağ Meb'usu 
Ankara Meb'usu Halit Beyler. 
Meb'us Reşit B. 
Meb'us Şevket B. 
Meb'us Lütfü Müfit B. 

Cemil ve 

Meb'us Ali ve Zürradan Moralı zar:le Mustafa 
Reşit Beyler. 
Meb'us Kazım Hüsnü-Tevfik Fikret, Mustafa B. ler. 
Kiitibi\lm'lmi Meb'us Recep~Meb'us İbrahim ve 
Hakkı Beyler. 
Başvekil ismet Paşa Hı . 
Meb'os Refik-Turgut ve Kani B. ler. 
Meb'us Mitaf it 
Meb'us Abdurrezzak B . 
Meb ' 1ı1s. Süleyman Fikri ve Hamdi 
HUseyill Avm •e Nuri L-yler. 
Meb'us Kılrt oğlu Hakkr B. 
Meb'as HaJit B. 
Meb'us Recai ve Şe:vkd Beyler. 
Meb'wt Esat 8. 

Beyler. 

Meb'us Emin Etem Ye Asım Be1ler. 
Siirtli Ekrerı. B. 

Sinop 
Sıvas • 
Şebinkarahisar :. 
"f ekirdağ 
İokat 

Meb'us Recep Zühtü B. 
Meh'us Rahmi v e AbdüfmütUlip, Beyler. 
Meb'us lsmail bey 
Meb'us Cenıil ve Faik beyler. 
Meb'us Mustafa ve Si.ireyya beyler. 

l"ı-abzon 
Urfa 
Van 
Yezgat 
Z.aplclak 

. . 
-. . . 

Meb'us Daniş ve tücc;.rdan Kırzada Şevki beyler. 
Meb'us Ati Slip Bey. 
Meb'us Hakkı B. 
Meb'ns Ami ve Hamdi Beyler. 
Meb'us Celil Sabri ve Ragıp Beyler. 
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29 BİRİNCİ TEŞRİN 
Beynelmilel tasarruf günüdür. 

•••••••••••••••• 
Bu hafta bütün 

tasarruf 
medeni memleketlerde 
hesapları artar. 

......................... 
Türki9enin bu savaşta geri kalmamasını 

istiyorsan, sen de kendine 

ZİRAAT BANKASINDA 
Bir Tasarruf hesabı açbr: 

Eger 
....... , ............... . 

tasarruf hesabın l!Jir 
miktar daha para 

1 

varsa, 
yatır. 

ona bir 

Damlaya damlaya göl olur Ak akça, kara gün içindir 

bu güzel sözlerine layık vatandaşlar 
olduğumuzu gösterelim. 

Atalarımızın 

' ;-MÜ~İM-, 
1 

Ziraat mektebınden meı.un ve 

1 

t e crü be görınii~ ~ir efend iye ihtiyaç 
vardır. Galatada Perşembepazar 
ASLAN HAM altıncı kat No. 5 
m üra ca at ed ilsin. 

' ~----------·--------------... lstanbul OUrdUncU icra Me-
murluğundan: 'fom:ı ınuı.ı. iiç bin 
otuz :-.ı:ıkiı T~ra kı~ met t, kdir t>dilcn 
lstaııbulda Ziueirlikuyutl.ı. Afta! :ı:n l e 
ıı :ıh:.ı.Jlesinin ):ı , nıırı cadd.,sindo ) ı'ni 
l) rıu ma ra ı }jH} ziir:ı terl iindo ar:-:.a 
\e ılernn una. ıa ri iiı' •:ın al<lı1. ıııai le
zi1.i havi t:v:t.ııı yapılmış iki rnaa ta· 

'arı bir O (la'ı ~a~ ri ıııı;ukulıin taıııarHı 
H; yine taın:ıııı·ııa :ıHt yf z <ill altı bu
'· ık lira kı) nıt t takdir e tjleu 3.) ııı 
:-emetto z;ııcı rlik:U) Lld::t Atika1i paşa 
ııı.thallesiniıı '-'"U lelıııı tng-a Y''Uİ Arif 
ı fenJi ao.~agııııla ye:ı i S ııuru:ı.ralı 4 1 1 
ı.ııralı ar1::m ı :t ta ııı .uıı ı :t<:ık arttı rma) a 
, auılil i~ olup :.7 T. P\ 'd Dd.? t~ıri
hiıı<lo oartn:ııııcle ri tli \'an ha.ne} c ta.l.k 
odilerok rn ' l'. :-:l'Iİ !n~ tarihine nı iisa
dif ı:arş :ı.ınlıa J!'İİllİİ ~aa t 1 4 len 1li ya 
kaılar lsl aıılı ıl tliirdiiııeıı iı•r;t dairPsİn · 
do aı•ık art t ı rııı.t :-;urdiyle satılaı· a k t ır. 

Artt ı rmala r i kinı· i c lı r hiri ııci arıtı r· 
rıı~darında d erun u rıda suyu bulnııan 
ll ııu ınaralı g:ıı ri rıı ı3nkul ı~rtt ırmada. 
alt ı Jiiz liray a ve S' nuın arıı.lı gay ri 
ırıı• ııku\ il e; yıi:ı fir:ı. . :.ı. talip c; ıkmıt olup 
hn kere _,ıı \,'Ok xr ltıra.alarııı ilztırindo 

lı ı raln laca.k tır. .ArUnmalara i, ı irak 
iı:i 11 y üzde yedi . teııı in~t. akı;e ... i alınır, 
nı iitcrakim ,•ı>rgı, here lıye •:.~at icari-
~ esi ınil~teri~lı! aittir. 

!):!9 tari hli ier.a li:a u ununun J l 9 un· 
c·u maddffin• t•vfikıuı ha.klan tapu 
sici lleril• sabi t olııı ıyan ipotekli ala
ca ı_ hl~r ile rli~er alakadar:ıınn ve ir
til'ıık haklo .. ~İJ>lerfoin ho hakkl:ırıııı 
, <' hususi!' le Caiz ve ı e;;ar ifo d:ıir 
d ln iddialarını i .ı·ı t:4rih ioıfu ıı itiba
rnn 2'0 gfi n iı;inıie ~' ı nkı ııı ııshit etnrile 

uıldrrm~lcrf l~zı ncl ır . 
At:: s i balflı; haln.Ja:1 tapn sici llcr' le 

~ahit ıı lııı ı) :ııılar t;atı~ lıt!ıleliıı i ıı ııay

ı .. ~masınJaıı h rit lrnlırl.ır. 
· .\ ! :l k :ıfl:ı r 1.ı rın i f lrn ınaı 1 ıl" i k a 1111-

n iv o ah k :111 1 ıııa ~iire t ı;\·fiki lıan·ket 
et ~ııolari \ 'C ılalıa faı.l:ı ın:ı liıııw.• :ılııı;ık 
i<ıtt ıyc ııleriıı !J'l::? (j lf) do") a ıı ıı ıı ıMasi ! e 
ıutı muriyeıti ıu i ı.ı; ıu ıırae:.t•liltıtri ilan 
ol ı nur • 

( Türkiye Ziraat Bankası ) 

Eskifehir lhlncl icra Memur
luğundan: "aın i Ye Niyazi Beyler e 
hvrt; lu Madı>ıı zado 1hrn l.ıinı efendinin 
Karabiıyiık kariyesindA Uio birisi 9 
ta, diğeri ~ taı devran eden iki bap 
değirmen \" :.tyni mahalde btr an bar 
iki gU:ıden il.J;mıt anlJ:ır \-e samau lığı 
Ye iki tatlı cl~girmen derununda bir 
bizar •e ay ni mah atde değirmene ait 
50 dönl!m ıniktann<1:ı arpalık ve bos· 
tan yeri ın e\cut ü~ tarafı yol ,-e Lir 
tarab su ile ma.hdul değirmen ikinci 
arthrmıya ,·nedilmi• ve arttırma. 

güniinO de 1.1/1 t 93~ tarihine ıııitaadif 
salı gii ııün e talik cdil ııı: ştir. 

Dc-,;i r ınmıin ı::ıoJ his..:eJ.e 225 h is· 
~esile 7ı~n schimde 480 Mhmi nin 
2 t0 ırnhmi bım;ln lhr:ı.h iııı crcnJiytı 

ait olııp kendi ehmi ~:ıtılacaktır. 

De gir manin y u 1, a rtla y az.ılı t ef e r

rıı :ıt vo tarla! \r ile lıirliktc taın:unırm 

( 1 !UO ) lir.ı 1-ıynıı>t t.ıktlir edi rııi~ 

olnp ıaliplnirı lHJrı·lu lıiı:ı.-;ı siııt> iealwt 

t:ıdcn ınel..ıl:il'l-111 °~10 ni~petindı> pey 
o • 

akc;e~i g•Hİrıııel4..'ri iC'ap eder. Dc;.,.;r-

nıenılo lıorı:lıı hi,;su,;İ•ıı' ait olan kı

aıııı iıı.e:i.ıtle lıakl:m lı11s11r-ıile faiz va 

nıasaıilo dair alac:ıklan h ııl uııan l:ı.rın 

tarihı il.uıtlaıı :!O gün zarfında. evnüa 

nınz ar 
olarııl, bi ri ııciligi kazaıı.tıı 

metbur rakkaseleıden 

MELEKE CEMAL 
' e :u kacla91 

ŞEFIKA SELAME 
hanımlar kenui saz lıe)ctile 
iki gün C\ el lsıanbula g 1-
d ler. Bu :\kşaından itib:ırcıı 

kı~a biT miiddct i~in 

MULEN RUJ'da 
al lrırlm ea:z. heyetinden ~·ı) ri 
a\ rıca iki "aat icr:ıyi :ıhenk 

t·lfoceklordir. R.'lkısta gö tcr
di;;i fovkala leliği takdir etme
mek imkanı yoktur . 

Beyoğlu'nda 

TOKA TL l'da 
Fiat1arda· tenzilat 
intihap üzere 3 kap yemek 

Meyvasile beraber 

TABLDOT 75 KURUŞ 
Hergün salon orkestrasi 

ıuii ..,b i telerılc birlikt ı• Eskitelıir iki c•i 

ia a. uıı~murluguııa müracaaUıı.rı aksi 
b:ıldo lıakl:m t'l}lll ~icililu sabit olma
dıkça hırakn a bodelinin payl:ı.c tırıl

ın n~ ındaıı h rit; kalırlar atıfın yulrnr

da tayin oluııaıı güıııl• mat 14 trın 
t.i e ka<l:ır ıle \ :ıın ulo ı'ı gin den talip

ler·n ııır•zkıır :s:ı:ıtto pey :tkçeler ile be

rnlıcr h.ız,r lıı lu ııoala.rı ve daha fazla 

İJ.3Jnt alııı:ık i:; ti ) .-ı ııleri11 931/261 d osy a. 

n uıııarasilc Esl.i '}oh ir ikinci icra. ın e

m ıırln:;u ııa -...~ ı eludi}e mijnr.diıine 

müracaatl:ı.n il:.;.a ohıour. 
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Zaafı Umumi, Kansızlık, Romatizma, Sara, Sıraca, 
Kemik, Sinir, Damar, Verem hastalıklarına, yürümi
yen, diş çıkatmıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 
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HASAN KUVVET ŞURUB 
"BESLER 

" 

BESLER' 

HAKiKATEN BESLER ..• 
Çünkü Gıda için Ne Lazımsa Hepsini 

Hayalinizde yaşattığınız 
kllmaşın. ta kendisi] 

Çikolata ve Bisküilerinde Bulabilirsiniz. 
BESLENMEK iÇiN 

Mutlaka 8 E S L E R yemem 

Krep Mizam 

932 kış sezonunun 
en muvaffak 

ol~uı Kumaşı .• 

• 

Krep Mizam 

Tuvalet ve rop için 
-en çok beğenilen 

muhtelif renkler 

' Top tan fiatine her · Jrı'ln ta~e ta'ze fabrikuın;dan alabilir1lniz. 
Bahçekapıda Topkapı - Yedikule tramvayları durak yerinde 

MEKTEP l<OOPERATIFLERINE TENZiLAT 

Maarif Cemiyeti Menfaat~ne 

y p 
İk-ramiye miktarı : 9000 lira -

Keşide tarihi 12 İkinci T e~rio 932 - Biletin fiatı bir liradır. 
Biletleri bayilerden ve Tayynre piyangosu gişelerinden araymız. 

Mumurlar bulundukları. daire ve şirketlerden de tedarik edebilir. 
İstanbulda tevzi mahalli ; Çağaloğlnnda Halkevinde 

I> TUrk Maarif Cemiyetidir 

ır M AıTQ''N•ç ~EuvzvuA 

'

- yardımınıza. hazırdır Kabızı izale 
eder. Haırui dilzeltir. Mide ve 

1 

'ıanaklar• ağrnııı. temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
llaıou ısmiııe dikkat ve 

ı!lrarla ;11AZON isteyiniz. 
Memnun ve nilstetit olmıyanların 

pa.ras1 iade edilir. 
Büyilk t lt eai 1s t:ı.nbulda l\JO kur ut 
l>eposıı ı c Banka.at arkasında 

12 No. 
MAZON ve BOTTON 

ECZA D EPOS U 

Bu iş te 1 P E K 1 Ş 'indir 
Her cin• her n evi etiket, kılişe 

MATBAA ve F ABRlKASI 
'l'el e foıı - 23969 

VA 
GUrcU zade lly•• tlcarelhane•I 
Bilumum mektt•p kitapları, hikaye
ler, romanlar İstaolıul fiatlııe sattlır. 

lstanbul Eminöntlnde Köprü meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
f ngiJiz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini 'gören janr Angle kauçuk 
gayet tık parc\esü gabardin empermeabfüze her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

ONIFORMA, ASKER(, MEKTEPLi 
ve saire, kadııı •e er kek, ı;ocuklara mahsus toptaıı ve per:ı.koııtle 

' FABRiKA FiATINA SATIŞ 

-NlZAM-

SAÇ . DÖKÜLMESİ VE KEPEKLERİN 
en müessir ilacı dır. Saçları uzatır, 

kuvvetlendirir. 
Ecune ve parfümer i rııağaıalarındıın aray:nız 

!;üğiisleri zayıf olaıılıml.ıki ük~iiriiklcrn uil.; Lik ehoııııııiyct ver

verem melidir. KATRAt\ HAKKI EKREU telılikeniu ününe ~cı;er. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Has t alıklar ı m !it eha.aııuı 
Sirkeci: Muradiye caddul No. 35 

1 
Son Po•t. Matbaa•• 

"'f'- ~-
Sabi b i ı Ali Ekrem 

Neıriyat MüdUriiı Halil Liltfl 

J ; .~r- i ... · ... . ;.,,: .; .... ;,1,,~ ·:.. . . 

Şu neş' eli çocuklar arasında: 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Cünkü onun Kumbarası Yok! 
29 teşrinievvelde bir KUMBARA 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye' de Ciimhuriyetin kuruluşu günii, biitiin 
dünyanın ( tasarruf günü) dür. f(üçük, bügük, kadın, 

erkek herkes o giin para biriktirnıige başlar 

Bu hafta iç.inde İş Bankasından alacağlnız 
KUMBARAYA para atmıya başlayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

(--~--------------


